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اسرتاتيجية    » النقد   املزدوج « 

 » االلتزام   بالنسبة   يل  ) ولنحافظ   لهذه   الكلمة   عىل   معناها   السارتري ( ،   هو  

 تحويل   ما   أحّس   به،   وما   أفكر   فيه،   إىل   شكل   أديب   وإىل   كتابة .. أحافظ   عىل  

 التزامي   باستكشاف   قضايا   وثقافات   أخرى .  فأنا   باحث   يستكشف   منظورات  

 متعددة،   ووجهات   نظر   إىل   موضوعات   وقضايا   تضعني   يف   موطن   مخاطرة .. 

 يريد   اآلخرون   أن   يؤطروين   يف   خانة   بعينها،   والحال   أنني   ممتهن   لقياس  

 املساحات «  . 

                                                                    ع . الخطيبي

رمبا   مل   يضع   عبد   الكبري   الخطيبي   عبارة :   » نحو   فلسفة   مغايرة «    عنواناً   ملقالته  

 النظرية   األساس   التي   نقرتحها   هنا   يف   مستهل   هذه   النصوص،   والتي   كان   قد   نرشها   يف  

 البداية   مقدمةً   للعدد   الخاص   الهام   الذي   كانت   املجلة   الفرنسية :   » األزمنة   الحديثة «   

 قد   خصصته   للمغرب   الكبري(1)،   وأعاد   نرشها   منقحةً   يف   مستهل   كتابه    » املغرب  

 املتعدد « (2)،   رمبا   مل   يضع   تلك   العبارة   عنواناً   ألكرث   من   سبب :  السبب   األول   هو   أنه  

 كان   يشعر   بأنه   أقرب   إىل   شبكة   من   املفكرين   الذين   يلتقون   مع   هايدغر   يف   متييزه  

 بني   الفكر   والفلسفة،   اعتباراً   منهم   أن   بداية   الفكر   رهينة   بتجاوز   الفلسفة،   والسبب  

 اآلخر،   ولعله   أكرث   أهمية،   هو   أن   صاحب    » النقد   املزدوج «    مل   يكن   يشعر   أنه   فيلسوف  

 باملعنى   األكادميي   للكلمة . 

1- Les Temps Modernes )Du Maghreb(, Octobre 1977, 33 année, n° 375 bis

2-   Abdelkbir Khatibi, Maghreb pluriel, Denoël, 1983
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وإذا   مل   يكن   يف   استطاعتنا   أن   ننكر   بكل   سهولة   أن   هناك   مفعوالً   فلسفياً   لكتابات  

 الخطيبي،   بل   مفعوالً   نظرياً   قوياً   ملختلف   أعامله،   فإننا   ال   نجد   مفراً   من   الجزم   بأن  

 صاحب    » املغرب   املتعدد «    يظل   أبعد   ما   يكون   عن   الفلسفة   باملعنى   الذي   نطلق   فيه  

 عىل   محمد   عزيز   الحبايب   عىل   سبيل   املثال   اسم   فيلسوف .  يتجىل   لنا   هذا   أّوالً   يف   الكيفية  

 التي   يعامل   بها   الخطيبي   تاريخ   الفلسفة،   والطريقة   التي   ينهجها   إزاء   الفالسفة   الذين  

 يوردهم  ) وهم   قلة   ال   يتجاوزون   بعض   أعالم   الفلسفة   اإلسالمية   كالغزايل   وابن   خلدون،  

 وبعض   أقطاب   الفكر   املعارص   من   نيتشه   إىل   دريدا،   مروراً   بهايدغر   وآلتوسري،   وليوطار،  

 وبالنشو،   وفوكو ( ،   فغالباً   ما   يورد   اسم   هؤالء   األعالم   دون   أن   يستبدّ   به   هَوس   مؤرخي  

 الفلسفة،   من   تدقيق   للنصوص،   وانشغال   بتحّولها،   ومقارنة   بني   لَُويْناتها .  إىل   حد   أنه  

 يظهر   للقارئ   املترّسع   أن   األمر ال   يعدو   عنده   ترديداً   لـ    » شعارات « ،   والقول   باالختالف  

 بدل   الهوية   والتطابق،   وبنهاية   الفلسفة   وموتها   بدل   استمرارها   وحياتها،   بالتعّدد   بدل  

 الوحدة،   بالتاريخي   األصيل   بدل   التاريخي،   باالنقطاع   واالنفصال   بدل   الكلية   واالتصال،  

 وبتفكيك   املفهومات   بدل   بنائها ..  معظم   األفكار   الفلسفية   يف   كتابات   الخطيبي   ال   تأيت  

 نتيجة   تحليل،   أو   كام   يقول   هو،   بعد   دريدا،   نتيجة   تفكيك   املفهومات   وتقّص   أصولها . 

 فهو   يوظف   املفهوم   من   غري   أن   ينشغل   بأصوله .  وحتى   النقد   املزدوج   والتفكيك   اللذان  

 يكرث   الخطيبي   من   الحديث   عنهام   يظالن   عنده   مجرد   شعار   مقارنة   مبا   عليه   األمر   عند  

رب   الفلسفي   نفسه   هنا   وهناك،   وال   عىل    صديقه   جاك   دريدا .  فنحن   ال   نعرث   عىل   الصَّ

 القدرة   نفسها   عىل   متابعة   األفكار   وتقّص   أصولها   والعناية   الدقيقة   بتاريخ   الفلسفة   عىل  

 نحو   ما   يعمد   إليه   فقهاء   املتون   الكربى   الذين   ميكن   أن   نعد   دريدا   واحداً   من   أبرزهم . 

 لذا   يبدو   الخطيبي،   ظاهرياً   عىل   األقل،   أبعد   ما   يكون   عن   الفلسفة   وعن   تاريخها،  

 ولعله،   ألجل   كل   ذلك،   قد   مال   إىل   استهالل   أعامله   النظرية   بعنوان :  » نحو   فكر   مغاير «  .  

بني   الفلسفة   والعلوم
وعىل   رغم   هذا،   فنحن   ال   نستطيع   أن   ننكر   أن   الروح   الفلسفية   تظل   ماثلة   يف  

 كتابات   صاحب    » النقد   املزدوج «(1) ،   ال   كعناية   بتاريخ   الفلسفة   هذه   املرة،   ولكن  

1- النقد املزدوج، دار العودة، بريوت 1980
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 كسلوك   عىل   مستوى   النظرية،   كاسرتاتيجية :  يتجىل   ذلك   أساساً   يف   تشكُّكه   الّسقراطي  

 اليقظ،   وحذره   الشديد   من   أن   ينجرّ   إىل   الخطابات   األيديولوجية   والتحليالت   التاريخية  

طة،   كام   يتضح   يف   معاملته   الحذرة   مع   املذاهب   الفلسفية،   حتى   أكرثها   ثورية،    املبسَّ

 ويف   نهجه   اسرتاتيجية   تعتمد   أساساً   اقرتاح   قراءات   مفتوحة   أكرث   ميالً   إىل   إثارة   األسئلة  

 وفحص   القناعات . 

إن   صح   الحديث   عن   روح   فلسفية   يف   كتابات   الخطيبي   إذاً،   فيظهر   أن   وجودها  

 يتحدد   سلباً .  لذا   فإن   ما   يبدو   حقائق   وأفكاراً   واردة،   أو   أشبه   ما   يكون   بـ»الشعارات « ،  

 ينبغي   أن   يُقرأ   عنده   كربنامج   واسرتاتيجية،   يقول :  » عندما   نحاور   فكر   االختالف   الغريب  

) سواء   فكر   نيتشه   أو   هايدغر   أو   بالنشو   أو   جاك   دريدا (  فإننا   ال   نأخذ   يف   اعتبارنا  

 أسلوب   التفكري   فحسب،   وإمنا   كذلك   االسرتاتيجية   املتَّبعة   يك   نجعلهام   يف   خدمة  

ه    نضالنا «  .  عند   الخطيبي   دعوة   إىل   الفلسفة   كاسرتاتيجية   وبرنامج،   دعوة   إىل   ما   سامَّ

 يف   كتاب    » املغرب   املتعدد «    فكراً   مغايراً،   نقرأ   يف   هذا   الكتاب :   » إن   الفكر   املغاير،   هذا  

 الذي   مل   يجد   بعدُ   اسمه،   رمبا   كان   وعداً   وعالمة   عىل   صريورة   يف   عامل   ينبغي   أن   يتحوَّل،  

 ولعلها   مهمة   ال   نهاية   لها .  فالفكر   ال   يعرف   معجزات .  يف   ميدان   الفكر   ليس   هناك   إال  

 قطائع   وانفصاالت «  . 

خارج   الفلسفة   وعىل   هامشها .  لكن   أيضاً   عىل   هامش   فكر   الخطيبي   ينمو  إن 

ي   حسابنا   مع   مقّومات   العلوم   االجتامعية   ومقّومات    العلوم .  فهو   يدعونا   إىل   أن    » نَصفِّ

 كتابتها «(1)    إذ   أن   نسيان   اللُّحمة   بني   الفلسفة   والعلوم   يعني   التمّسك   بالعمل   يف  

 العامء «(2).ال   يعني   ذلك   دعوة   إىل   االقتصار   عىل   النقد   اإلبيستيمولوجي   الذي   كان  

 موضة   السبعينيات   والثامنينيات   من   القرن   السابق .  فالخطيبي   يطعن   يف   العقالنية   التي  

 تغذت   منها   فلسفات   العلم،   ذلك   أن   هذه    » العقالنية   التي   تُعيل   من   شأن   العلم،   تنىس  

. هذا   فضاًل   عن   كونها   تجتث   املفهومات    بفعل   ذلك،   املسألة   األساسية   للالشعور «(3) 

 من   مخاضها   الحيوي،   ذلك   أننا   ال   ينبغي   أن   ننىس   أن   املفهومات    » وقائع   تاريخية   تأخذ  

1- نفسه، ص165

2- ص162

3- ص 10
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 بنيتها   بالنسبة   لتفكري   خاص   وأحداث   معينة   يف   الزمان   واملكان،   وتندرج   يف   كتابات   لها  

 منطقها   الخاص،   وتنمو   ال   باالستعارات   التي   يأخذها   علم   عن   آخر   فحسب،   ولكن   أيضاً  
 بواسطة   مجموع   تحّويل   بني   التاريخ   والعلم   واإليديولوجيا .  «  (1)

بني  -  بني
ليس   الفكر   املغاير   نداء   إىل   التعلق   بنموذج   فكري   جديد   بعد   أن   بليت   النامذج  

  » القدمية « ،   بعد   أن   شاخ   النموذج   املاركيس   و»بيَِلَ «    منوذج   سارتر .  إن   الفكر   املغاير  

 يريد    » بناء «    عامل   بال   مناذج :  عامل   يتموقع   بني  -  بني   .  هذه   البيْنية   تكاد   تطبع   الخطيبي  

َ   عنها   رمبا   أحسن   تعبري   يف   املحارضة   التي   ألقاها   سنة    يف   جميع   أعامله .  وقد   كان   َعربَّ

 1978   بكلية   اآلداب   يف   الرباط   حيث   قال  :  » حقاَ،   يكون   املحارض   غربياً   ورشقياً   يف  

 مسألة   املغرب .  ملاذا؟   ألن   وجود   املغرب   بني   الغرب   والرشق،   بني   املغرب   واملرشق،   بني  

 التاريخ   وما   قبل   التاريخ،   بني   امليتافيزيقا   وما   يناقضها،   بني   العرب   والرببر،   بني   الدين  

 والسحر،   بني   القبيلة   واإلقطاعية   من   جهة،   والرأساملية   من   جهة   أخرى،   بني  - بني ..  «(2)  . 

 من   هنا   تلك   الدعوة   امللحاحة   إىل    » نقد   مزدوج «    يضع   نفسه   بني   عدة    » تخصصات « ،  

 وينهج   طرقاً   متعددة   تجد   التعبري   عنها   يف   كتابة   متنوعة   الواجهات   ترتدد   بني   النقد  

 السوسيولوجي   والبحث   السيميولوجي   والكتابة   األدبية . 

   

يف   مسألة   التقنية
مل   يكن   كل   ذلك   ممكناً   إال   بإعادة   جذرية،   ال   يف   منهج   املقاربة   وال   يف   موضوعاتها  

 فحسب،   وإمنا   يف   مسألة   الوجود   ذاتها .  يعيب   الخطيبي   عىل   الخطاب   العريب   املعارص  

 كونه   مل   يتمكن   من   أن   يتحرر   من   سجنه   الالهويت   ويقوم   بوثبة   نظرية،   ويدخل   يف   حوار  

 حقيقي   مع    » الخارج « ،   ويأخذ   مسألة   اآلخر   ومسألة   الوجود   يف   العامل   مأخذاً   جّدياً،  

 فيعيد   النظر   يف   مسألة   التقنية،   ويقتنع   أن   تبّنيها   هو   تنبّ ٍ  للقيم   التي   تُجسدها .  فالتقنية  

 ليست   رشاً   يف   ذاته   وال   خرياً   يف   ذاته،   وهي   قَدر   عاملي،   وما   من   مجتمع   بقادر   عىل  

1- ص 157

2- أنظر مجلة أقالم املغربية، العدد 3 أبريل 1978
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ها .  لكنها   ال   تؤول   إىل   آالت   ومناذج   للتنمية .  فام   ينبغي   التنبّه   إليه    أن   يوقف   من   َمدِّ

 هو   أننا   عندما   نستورد   اآلالت   ومناذج   التنمية   هذه،   فإننا    » نستورد   نوعاً   من   العالقة  

 لإلنسان   مع   ذاته   ومع   الطبيعة،   ولإلنسان   مع   أمثاله،   ولإلنسان   مع   الوجود «  . 

يتبنى   الخطيبي   املوقف   الهايدغري   من   مسألة   التقنية،   وهو   ال   يكتفي   بأن   يرى  

 فيها   مجرد   العلم   املطبّق .  فامهيتها   ال   تكمن   يف   استعامل   اآلالت،   وهي   ليست   آلة  

 عظيمة   تضم   أجهزة   وأساليب   للتنظيم   وأمناطاً   للعمل .  إن   اآللية   مبعناها   الحديث  

 ليست   مجرد   تطبيق   للعلم،   وإمنا   هي   حلول   ملامرسة   جديدة .  ليست   ماهية   اآللية  

 تحويالً   لألداة   إىل   آلة   بقدر   ما   هي   قامئة   يف   اآللة   ذاتها،   تلك   اآللة   التي   ليست   آلة   إال  

 مبقدار   ما   فيها   من   رياضيات .  اآللة   آلة   باطنياً   وانطالقاً   من   الجّدة   النوعية   للمعرفة  

 املستخدمة،   وليس   خارجياً   وكتطبيق   للمعرفة .  اآللة    » تنطوي «    عىل   نظرية   وال   تكتفي  

 بتجسيدها .  فليست   التقنية   تطبيقاً   ملعرفة،   وإمنا   هي   منط   لتجيّل   املوجود .  إنها   الكيفية  

 التي   يختفي   فيها   الوجود   ليظهر   كمستودع .  واألهم   أن   اإلنسان   ذاته،   شأنه   شأن   العلم،  

) ويقول   الخطيبي :  شأن   الشعر   كذلك (  يشكل   هو   كذلك   جزءاً   من   هذا   املستودع .  ومبا  

 أن   الواقع   الفعيل   ميثل   هنا   يف   وحدة   الحسابات   التي   تنقلها   التصاميم   واملخططات،  

 فإن   اإلنسان   يحرش   يف   هذه   الوحدة   واالنسجام،   وميتد   املوجود   يف   غياب   االختالف،  

 ذلك   الغياب   الذي   يستجيب   ملبدأ   اإلنتاجية .  ورغم   أن   هذا   املبدأ   يظهر   أنه   ِيؤدي   إىل  

 نظام   تراتبي،   إال   أنه   يقوم،   أساساً،    عىل   غياب   كل   تراتب،   من   حيث   إن   مرمى   اإلنتاج  

 ليس   إال   الفراغ   املوّحد .  

 » إن   للتقنية   معنى   واحداً،   ومبا   أنها   كذلك،   فهي   شاملة   عامة   مهام   كان   الشكل   الذي  

 تتخذه   يف   انتشارها   وذيوعها «  )  انظر   نص    » املغرب   أفقاً   للفكر «  ( ،   لكن   هذا   ال   يحول  

 دون   أن   توجد   صور   سيموالكرية   لليشء   ذاته .  لذا   فإن   التقنية   ستتخذ   معنى   مزدوجاً  

  » بالنسبة   لألرضية   امليتافيزيقية   التي   يقوم   عليها   اإلسالم   ولغته « ،   وهذه   االزدواحية  

 هي   التي   تستدعي   نهج   منَحى   بينيّ   يعتمد   نقداً   مزدوجاً . 

نحو    » نقد   مزدوج « 
يدعو   الخطيبي   إىل   نقد   مزدوج   يقوِّض   أسس   السيادة   ويعيد   النظر   يف   أصوله  

 وأسسه .  ال   تعني   االزدواجية   هنا   أن   النقد   ينصب   عىل   امليتافيزيقا   الغربية   ثم   عىل  
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 نظريتها   اإلسالمية .  إنه،   عىل   العكس   من   ذلك   يتخذ   طريقه   بني   هذه   وتلك،   وهو،   كام  

) انظر   نص    يقول   صاحبه    » مجابهة   بني   امليتافيزيقا   الغربية   وامليتافيزيقا   اإلسالمية «   

  » املغرب   أفقاً   للفكر «  (  يريد   الخطيبي،   عىل   غرار   جاك   دريدا،   أن   يعيد   النظر    » يف   جميع  

 األزواج   التي   أقامتها   الفلسفة،   والتي   تتغذى   منها   خطاباتنا،   ال   ليك   يرى   فيها   قضاء   عىل  

 التقابل،   وإمنا   عالمة   عىل   رضورة،   بحيث   يظهر   كل   طرف   من   أطراف   الزوج   كمخالف  

 لآلخر،   ويبدو   عىل   أنه   اآلخر   ذاته   يف   إرجائه «(1)    .  

فبام   نحن   عامل   ثالث   ليس   علينا   أن   نسلك   إال   مسلكاً   ثالثاً   ليس   هو   مسلك   العقل  

 وال   مسلك   الالعقل   كام   فكر   فيهام   الغرب،   وإمنا   خلخلة   مزدوجة   تقول    » بفكر   متعدد  

 ال   يختزل   اآلخرين  ) أفراداً   وجامعات ( ،   وال   يضمهم   إىل   دائرة   اكتفائه   الذايت .  إذ   إن   عىل  

 الفكر   أن   يتجنب   هذا   االختزال،   إذا   هو   أراد   أال   ينظر   إىل   مجاله   الخاص   عىل   أنه   الكون  

 يف   مجموعه،   ذلك   الكون   الذي   ينخره   التباعد،   وتتوزعه   الهوامش   واألسئلة   الصامتة «  . 

 وما   يأخذه   الخطيبي   عىل   املعرفة   العربية   الراهنة   هو   كونها   ظلت   عىل    » هامش «   

 املنظومة   املعرفية   الغربية،   وأنها    » ال   توجد   داخل   تلك   املنظومة،   مبا   أنها   تابعة   لها  

 محددة   بها،   وال   خارجها   ألنها   ال   تُعمل   فكرها   يف   الخارج   الذي   يؤسسها «  .  والفكر   املغاير  

 هو   ابتداع   هامش   جديد   ال   يكون    » هامشاً   أعمى «    تابعاً   للمركزية   األوروبية . 

إن   املعرفة   العربية   ال   تستطيع   أن   تتنصل   من   أسسها   الالهوتية   والتيوقراطية   إال  

 بفضل   قطيعة   لن   تكون   كذلك   ما   مل   تكن   مزدوجة    » لتقابل   املنظومة   املعرفية   الغربية  

 بخارجها   الالُمَفكَّر   فيه،   وتعمل   يف   الوقت   ذاته   عىل   تجذير   الهامش،   ليس   فقط   عن  

 طريق   فكر   يستعمل   اللغة   العربية   أداة،   وإمنا   باالتجاه   نحو   فكر   مغاير،   يتكلم   عدة  

 لغات،   ويصغي   ألي   كالم   أّن   كان   مصدره «  . 

يعني   ذلك   فيام   يعنيه   أوَّالً   أن   املفكر   العريب   إن   هو   أراد   لفكره   أن   يكون   مغايراً،  

 فال   ينبغي   أن   يقوم   هو   نفسه   بتنشيط   النقد   الداخيل   للغرب   بدالً   عنه :   » ذلك   أن  

 هذا   النقد   قائم   بشكل   ملحوظ   يف   مجاالت   عدة   من   الفكر   والقول .  إن   اإلبيستيمية  

 الغربية   الحالية   توجد   يف   أزمة   من   الداخل   بواسطة   قوى   التجاوز   والالمتركز .  وهذه  

 اإلبيستيمية   املتصّدعة   متثل   لنا،   نحن   العامل   الثالث،   حسب   أمناط   وأشكال   متغرية  

Derrida.J, Marges de la philosophie, Minuit, Paris, 1972, p18 -1
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 ترتسم   يف   رصاعاتنا   ونزاعاتنا .  فال   ميكننا   والحالة   هذه،   إال   أن   ننضم   تّواً   إىل   ما   تحقق   يك  

 نحاول   تحويله   وفق   نقد   مزدوج «  . 

قد   يقال   إن   هذا   التوظيف   لعلوم   الغرب   وأرضيتها   الفلسفية   سيجعلنا   ندور   يف  

 مجموع   من   األفكار   ال   يسعه   يف   النهاية   إال   أن   يبتلعنا   فنساهم   بذلك   يف   تسهيل   هيمنة  

 هذا   العامل   بقوة   أعظم   ورسعة   أكرب .  ولكن،   ال   ينبغي   أن   ننىس   أن   املعرفة   العربية  

 الراهنة،   شئنا   ذلك   أم   أبيناه،   هي    » تداخل   بني   إبيستيميتني،   إحداهام   تغطي   األخرى  

 وتصوغ   بنيتها   من   الداخل «  . 

معنى   ذلك   أن   انفتاحنا   عىل   اآلخر،   ال   يدخل   فحسب   ضمن   نوع   من   الفضول  

 املعريف .  فالغري   ال   يصبح   آخر   من   تلقاء   ذاته .  فكام   أن   الهوية   يلزم   اكتساحها   وغزوها،  

 فإن   الغري   ال   يصبح   آخر   إال   إذا   ُحّول   عن   تحديداته   املهيمنة .  ما   أبعدنا   إذاً   عن   كل   هوية  

  » متوحشة «    ترفض   اآلخر،   أو   عىل   األقل   ترمي   به   خارج   الذات،   وال   تنظر   إليه   كُهّوة  

 تبعد   الذات   عن   نفسها،   فتُحول   بينها   وبني    » التطابق «  . 

النقد   املزدوج   والنقد   األيديولوجي : 
مهمة   النقد   املزدوج   بالضبط   هي   مقاومة   هذا   التطابق   املوهوم   للكشف   عن  

 الهوية   املتعددة .  وعىل   رغم   ذلك   فإن   صاحبه   ال   يقّدمه   عىل   أنه   نقد   أيديولوجي . 

 ورمبا   ألنه   أقوى   من   ذلك .  وحتى   مفهوم   النقد   ال   يؤخذ   هنا   باملعنى   املعهود .  إنه  

 ليس   معارضة   موقف   بآخر،   ليس   موقفاً   مضاداً،   بقدر   ما   هو   القيام    » داخل «    املوقف  

 لتفجريه   وتقويضه .  بهذا   املعنى   يقول   الخطيبي   عن   األيديولوجية   االسترشاقية :   » أنا   مل  

 أنسفها،   ولكن   وضعتها   يف   أزمة «(1).إن   النقد   عند   صاحب   النقد   املزدوج   عملية   خلخلة  

 وتقويض .  فهو   يأخذ   لفظ   النقد   يف   معناه   االشتقاقي   يف   اللغة   الفرنسية   حيث   يحيل   إىل  

 الوضع   يف   أزمة  critiquer ,  c´est mettre en   crise.  بناء   عىل   ذلك   فالنقد   ال   يقول  

 ال،   وإمنا   يستجيب   ويقول   نعم،   لكن   ليس   للهوية   والتطابق،   وإمنا   للفروق   واالختالفات . 

لذلك   فحتى   ما   كان   يُفرتض   أن   يكون   عنده   مجرد   نقد   أيديولوجي،   كام   هو   الحال  

 يف   فضحه   للمواقف   امللتبسة   التي   طبعت   اليسار   الفرنيس   من   القضية   الفلسطينية،  

1- النقد املزدوج، ص28
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 تحوَّل   عنده،   يف   كتاب    » الصهيونية   واليسار   الفرنيس «  ) انظر   الكتاب   أسفله (  إىل   نظر  

 يف    » األخالق   السياسية «    يسعى   أن   يبني   كيف   يتيه   الوعي   الشقي   ضمن   حركة   األضداد  

 و»االنفصال   الالمحدود   للوجود   عن   الالوجود،   وللاميض   عن   الصريورة «  . 

بينام   يعارض   النقد   األيديولوجي   موقفاً   بآخر،   فيتكلم   باسم    » حقيقة «    مضادة،   فإن  

  » النقد   املزدوج «    يتسلل   إىل   الكيانات   من   فجواتها،   ويتخذ    » موقعه «    عىل   هامشها . 

 من   غري   أن   تعني   االزدواجية   أن   النقد   ينصّب   عىل   كل   طرف   عىل   حدة،   ينصّب   عىل  

 امليتافيزيقا   الغربية   ثم   عىل   امليتافيزيقا   اإلسالمية .  إنه،   عىل   العكس   من   ذلك،   يتخذ  

 طريقه   بني   هذه   وتلك،   وهو،   كام   قلنا،   مجابهة   بني   امليتافيزيقتني .  

اسرتاتيجية   متعددة   األبعاد : 
عندما   يتحدث   صاحب    » النقد   املزدوج «    عن   مواجهة   بني   امليتافيزيقا   الغربية   ونظريتها  

 اإلسالمية   ال   ينبغي   أن   ننتظر   دراسة   ألقطاب   الفلسفة   األوىل،   وإمنا    » حواراً   مع   أكرث  

 أنواع   الفكر   والتمرّدات   جذرية،   تلك   األنواع   التي   هزّت   الغرب   وما   زالت   تهّزه « ،   وقراءة  

 سيميولوجية   للخط   العريب   والفن   اإلسالمي   والوشم،   وكتابة   أدبية   تطرق   مسألة   الرش  

 والحب   والتصّوف،   واملوت،   ورصاع   األضداد :  هاهنا   يلتقي   الخطيبي   باملوضوعات   التي  

س،   ليس   كموضوع   متعال،    غلفتها   امليتافيزيقا   بغالفها   وقيدتها   بقيودها :  يلتقي   باملقدَّ

 وإمنا   كحضور   يف   الفن :   » فكثري   من   األسئلة   املتصلة   باملطلق   تتكرر   من   خالل   العالمة  

 الخطية   التي   تتألأل   فيها   تغريات   وجه   الله   املتسرت   عرب   تلك   الزخارف   املتغنية   بنشوتها « ،  

 يلتقي   مبسألة   االختالف   الجنيس   حيث   تتخذ   املرأة   موقعها   بني   اإللهي   والبرشي،   ضمن  

 تدرج   املريئ   والالمريئ،   فهي    » مريئ   ال   مريئ   وتحطيم   للنظام   الالهويت « ،   يلتقي   بالتصوف  

 حيث    » ينبجس   الالمريئ   يف   املريئ   ذاته،   ويستعاض   عن   غياب   اإلله   يف   تجربة   عنيفة « ،  

 يلتقي   باللغة،   ليس   كهوية   متوحشة،   وإمنا   يف   تجربة   ازدواجية   كمجال   لفعل   االختالف،  

 حيث   تتفاعل   اللغات   وال   ينضاف   بعضها   إىل   بعض،   وإمنا   يحيل   إليه   ويستدعيه،   ويُبقي  

 عليه   كخارج « ،   يلتقي   بالخيال   اإلسالمي،   ال   ليسجنه   داخل   دائرة   العقل،   وإمنا   لريصد  

 منطقه   الخاص،   والقوانني   املتحكمة   فيه،   ويلتقي   أخرياً   بالثقافة   الشعبية   ليهدم   الحاجز  

 بني   املكتوب   والشفوي،   بني   الصورة   املرسومة   والنص،   بني   االجتامعي   والذهني . 

نتفهم،   والحالة   هذه،   أال   تنحرص   أدوات   التحليل   يف   منهج   بعينه،   وأن   يتمرد   صاحب  
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  » النقد   املزدوج «    عىل   الطرق   التي   كانت   مهيمنة   عند   بداية   إنتاجه،   أي   يف   أواسط  

 القرن   املايض .  وكلنا   يذكر   أن   السياق   الفكري   العام   كانت   تهيمن   عليه   فلسفتان   هام  

 الوجودية،   وخصوصاً   يف   صورتها   عند   سارتر،   واملاركسية   التي   كانت   قد   أخذت   تعيد  

 النظر   يف   بعض   مقدماتها،   خصوصاً   عىل   يد   آلتوسري   الذي   كان   قد   عمل   عىل   إعادة  

 النظر   يف   مفهومات   التناقض   واأليديولوجية   والنزعة   التاريخية . 

استلهاما ً  من   هذا   املناخ   النظري   حاول   الخطيبي   أن   يفتح   الحقل   الثقايف   املغريب  

 عىل   الخصوص،   والعريب   بصفة   أعم،   عىل   تصورات   نظرية   مجددة،   وينهل   من   معني  

 اإلبيستيمولوجيا   والسيميائيات   وفكر   االختالف،   ليصهر   كل   هذه   املباحث   يف   مقاربة  

 خاصة   تتسم   بالتعدد   النظري   ضداً   عىل   أحادية   املنهج   التي   كانت   تطبع   الفكر   العريب  

 وقتئذ،   وتحرراً   من   كل   دوغامئية،   مبا   فيها   تلك   التي   كانت   تطبع   بعض   النزعات  

 املاركسية   الغربية   والعربية . 

ال   ماركيس .. وال   ضد   املاركسية : 
رغم   أن   الخطيبي   يصف   اسرتاتيجته   بأنها    » مادية   النزعة   وأنها   ال   بد   وأن   تدخل  

 ضمن   الرصاع   الطبقي .  إذ   أن   كل   خطاب   هو،   مبعنى   قوي،عنف   طبقي «(1)،   إال   أنه   مل  

 يكن   لينغلق   داخل   العقيدة   املاركسية .  فرسعان   ما   أخذ   يسلط   عليها   سالح   النقد   الذي  

 طاملا   رفعته   هي   ذاتها   شعاراً   عرب   تحولها   التاريخي .  يقول :   » نعتقد   أنه   ينبغي   أن   نسائل  

 املاركسية   كنسق  ) ألنها   ال   تعدو   أن   تكون   نسقاً   من   األنساق (  يف   مجموعه   ويف   كربيات  

 نقائضه .  نعني   أيضاً   يف   إرادة   قوته   التي   واكبت   التوسع   االستعامري «    ال   يعني   ذلك  

 أنه   ينهج   الطريق   السهلة،   فيتَجنَّد،   عىل   غرار   ما   يفعل   البعض،   ليكيل   إىل   املاركسية  

 أبشع   التهم،   فهو   ال   يحرش   نفسه   ضمن   قراءات   أيديولوجية   مضادة :   » ولنبعد   برسعة  

 هذا   االعرتاض   الذي   يختزل   فكر   ماركس   يف   التمركز   العرقي .  فمن   يستطيع   أن   ينكر  

 أنه   كان   ضدّ   االستعامر   واإلمربيالية؟   وأن   فكره   قّدم   خدمات،   ومازال،   إىل   العامل   الثالث  

هه   ملاركس،    لإلطاحة   باالمربيالية   وبقوتها   املحلية؟   إن   األمر   يتعلق   باعرتاض   آخر   نوجِّ

 اعرتاض   عىل   إرادة   القوة،   تلك   التي   تريد   توحيد   العامل   حسب   نسق   عاملي .. ألجل   هذا  

1- ص78
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 فإن   الفكر   املغاير   الذي   نطالب   به   ليس   ماركسياً   يف   املعنى   الضيق،   وال   ضد   املاركسية  

 يف   املعنى   اليميني   لهذا   املصطلح «  . 

ال   عجب   إذن   أن   تنفتح   قراءته   للامركسية   عىل   فكر   االختالف،   وأن   تحاور  

 ماركس   نفسه   بعني   فوكو   وآلتوسري :  يقول    » إننا   نعرف   أوجهاً   المتناهية   عن   ماركس،  

 قراءات   المتناهية   ملاركس،   فنص   ماركس،   ككل   منت،   متعدد   املعاين .  ومع   ذلك   فهناك  

 اسرتاتيجيات   للقراءة   تختلف   من   حيث   حدتها   وقربها   من   الصواب «(1).

ينطلق   الخطيبي   يف   نقده   للامركسية   من   االنتقاد   الذي   يوجهه   آلتوسري   لكل  

 القراءات   التي   حاولت   أن   تجعل   املاركسية   نزعة   تاريخية .  معروف   أن   الفيلسوف  

 الفرنيس   كان   قد   بني   أن   ماركس   نحت   مفهوماً   جديداً   عن   التاريخ    » قطع «    مع   التصّور  

 الهيجيل،   وأرىس   تاريخاً «    ال   ذاتَ   تسرّيه،   وال   غاية   يرمي   إليها «  . 

مسألة   التاريخ .. والتاريخانية : 
يدعونا   الخطيبي   أن   نُفرغ   الكتابة   التاريخية   ونطّهرها   من   املطلقات   التي   تقيّد  

 الشعب    » فتجّمد   الزمان   الذي   يحياه،   واملكان   الذي   يعيش   فيه،   والجسد   الذي   يحيا   به «  . 

 يرى   صاحب    » النقد   املزدوج «    أن   التاريخانية    » إن   كانت   مرحلة   رضورية   اقرتنت   بفرتة  

 الدعوة   إىل   الوحدة   القومية   املطلقة « ،   فلم   يعد   لها   من   مربر .  إنها   ترتبط   مبفهوم   معني  

 عن   الهوية   واالختالف،   وبالضبط   باالختالف   املتوحش    » الذي   يقذف   باآلخر   يف   خارج  

 مطلق،   فيؤدي   بشكل   حتمي   إىل   ضالل   الهويات   املجنونة «  . 

ال   يعني   هذا   أن   الخطيبي   ينبذ   كل   تحليل   تاريخي .  كل   ما   يف   األمر   انه   ال   يقبل   أن  

 ينظر   إىل   تاريخ   الفكر   من   خالل   فلسفة   يف   التاريخ،   وأعني   من   خالل   كّل   يعطي   لألجزاء  

 معناها   سواء   أكان   هذا   الكل   كلّية   أولية   تولد   أجزاءها   بفعل   التعارض   والتناقض   الداخيل،  

 أو   كان   جمعاً   لألجزاء   داخل   كّل   ينشأ   شيئاً   فشيئاً،   وذلك   تحت   هيمنة   ذات   تُعطي   معاين  

 لألشياء   فتوّحدها   وتضّمها :   » فليس   التاريخ   َعْوداً   دائرياً   لليشء   ذاته،   وإمنا   هو   الحركة  

 الالمتناهية   بني   الذاتية   واالختالف،   إنه   اندالع   حركة   عنيفة   للمصادفة   والجواز «(2)    .  

1- ص110

2- ص126
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يريد   الخطيبي   أن   يحرر   التاريخ   من   كل   ذات   تهيمن   عىل   فعالياته،   وهو   يقرأ  

 ماركس،   كام   سبق   أن   قلنا،   بعني   فوكو   وآلتوسري .  إنه   يريد   أن   يخلخل   مركزية   الحركة  

 التاريخية :  «    إذا   ما   أخذنا   فكر   ماركس   يف   معناه   القوي،   فإن   الرصاع   الطبقي   يقيم   ذاتاً  

 تاريخية   متحركة   ال   تستقر   يف   مركز   بعينه   وتخضع   النفصال   المتناه «. صحيح   أن   محرّك  

 التاريخ   يظل   هو   الرصاع   الطبقي،   إال   أن   هذا   الرصاع   لن   يكون   رصاعاً   بني   هويات،  

 وال   تعارضا   بني   ذوات   منفصلة «  .  فليس   الرصاع   الطبقي   مجرد   جدل   بني   املستِغلني  

 واملستَغلني،   وإمنا   هو   تلك   املسألة   الالمحدودة   التي   تتعلق   بتعميم   الفوىض   الدامئة  

 عىل   وجود   البرش،   وعىل   العالئق   بينهم «(1)  ،   إنه    » الرصاع   من   حيث   هو   إثبات   االنفصال  

 داخل   االنفصال،   واختالف   االختالف «(2). 

يف   االختالف : 
يف   املحارضة   التي   تقدمت   اإلشارة   إليها،   يشري   الخطيبي   إىل   املفهوم   املتداول  

 عن   االختالف   يف   الفكر   العريب   فيقول :  » ما   زال   الكثري   منا   يعيش   يف   ميدان   ما   أسميه  

  » التباين   الساذج « ،   التباين   الساذج   انفصام   وهمي   بني   األنا   واآلخر :  يتوهم   الكثري   منا  

 أن   اآلخر   يكون   خارج   ذاتيتنا   متاماً،   وأن    » األنا «    وحدة   موحدة   تخضع   أساساً   ملقياس  

 الحرية   الفردية،   كالم   فارغ   ومضحك .  إن   مسألة   الوجود   أوسع   وأعمق   من   تلك   اآلراء  

 الشائعة «  .  مييز   الخطيبي   إذن   بني   مجرد    » التباين   الساذج «    وبني   االختالف .  االختالف  

 يضعنا   أمام   متخالفني   مبعداً   أحدهام   عن   اآلخر،   مقرباً   بينهام   يف   الوقت   ذاته،   أما  

  » التباين   الساذج «    فإنه   يعرضهام   منفصلني   متباينني،   بينهام   تباين   وبَْون .  االختالف  

 يقوم    » يف «    الهوية،   أما   التباين   فيتم   بني    » هويات «    متباعدة،   وكيانات   منفصلة . 

االختالف    » مفهوم «    أنطلوجي،   وليس   مجرد   مفهوم   أنرتبولوجي،   إنه   ما   بفضله  

 يتحدد   الكائن   كزمان   وحركة،   وما   يصبح   به   التعدد   خاصية   الهوية،   واالنفتاح   سمة  

 الوجود .  ينبهنا   الخطيبي   إىل   عدم   الخلط   بني    » األنرتبولوجية   الثقافية   وفكر   االختالف « ،  

 وهو   يريد   أن   مييز   الهوية   عن   التطابق،   فيعترب   أن   ال   يشء،   حتى   تراثنا   نفسه،   يعطانا  

1- ص110

2- الصفحة نفسها
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 كام   لو   أنه   نعمة،   كام   يعتقد   أن   أوروبا   تقيم   يف   كياننا .  فالذايت   ينبغي   متلُّكه،   والهوية  

 يلزم   اكتساحها   وغزوها،   والغري   ال   يصبح   آخر    » إال   إذا   ُحوِّل   عن   مركزه،   وزُحِزح   عن  

 تحديداته   املهيمنة «(1).  إن   الذات   يف   بعد   دائم   عن   نفسها .  وليس   اآلخر   إال   هذا   االبتعاد . 

 السلب   هو   حركة   تصدع   الداخل  ) والخارج (.  فاآلخر    » حركة   مزدوجة   تقف   ضد   كلية  

 األصل   املغلوطة .  إنه   املجال   املفتوح   النفصايل   الالمتناهي   عن   اآلخر   والتقايئ   الالمتناهي  

 معه .  وهو   مجال   ال   تحّده   حدود،   حيث   يتم   تجاوز   الداخل   والخارج   املطلقني «.  

لذا   يستنتج   الخطيبي   يف   املحارضة   التي   أرشنا   إليها :   » ليست   هوية   اإلنسان   وحدة،  

 وحدة   مغلقة،   تكون   مضادة   متاماً   لآلخر،   ولكن   هناك   انعكاساً   مشرتكاً،   وعالقة   جدلية  

 بني   الهوية   واآلخر،   بني   الهوية   ومسألة   الفرق .  فالهوية   تتكون   من   قوى   مختلفة،   تنطلق  

 من   الجذور   الطبيعية   والتاريخية   التي   تشكل   الوجود   اإلنساين «  .  هذه   القوى   املختلفة  

 تجعل   الفروق   تسكن   الهوية،   والتعدد   يقطن   الوحدة،   فتقيم   وحدة   مضادة   للوحدة  

 الالهوتية . 

من   الوحدة   الالهوتية   إىل   الوحدة   التعددية : 
عىل   غرار   متييزه   بني   مفهومني   عن   االختالف،   مييز   الخطيبي   بني   مفهومني   متعارضني  

) التوحيد   امليتافيزيقي(،   وما    عن   الوحدة   والتوحيد :  فهناك   ما   ميكن   أن   نطلق   عليه  

 مييزه   هو   أنه   توحيد   اختزايل   مرماه   هو   إرجاع   العنارص   كلها   إىل   عنرص   أساس،   بحيث  

 ال   تغدو   العنارص   األخرى   تفردات   تقوم   إىل   جانبه،   وإمنا   فروع   تصدر   عنه .  يؤول   هذا  

 التوحيد   يف   نهاية   األمر   إىل   إلغاء   التعدد   واختزاله .  إال   أن   هذا   النوع   من   التوحيد  

 ال   ميكن   أن   يُلغى   لوحده،   فهو   صلب   صالبة   امليتافيزيقا .  وهو   ال   يقهر   إال   بتفكيكه  

 ومقابلته   مبفهوم   مخالف   يرتك   لكل   عنرص   نصيبه   من   التميّز،   ويتيح   للعنارص   جميعها  

 حرية   الحركة .  ورغم   ذلك   فليست   عالقة   الوحدة   بالتعدد   كعالقة   الكل   باألجزاء،   وإمنا  

 هي   كعالقة   الهوية   باالختالف .  نقرأ   يف    » املغرب   أفقاً   للفكر «  :  » لنأخذ   اإلنسان   العريب،  

 وعىل   وجه   الخصوص   اإلنسان   املغريب،   فإننا   نالحظ   أنه   يحمل   يف   أعامقه   كل   ماضيه  

 قبل   اإلسالمي   واإلسالمي   والرببري   والعريب   والغريب .  أهم   يشء   إذاً   هو   أال   نغفل   هذه  

1- ص 67
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 الهوية   املتعددة   التي   تكّون   هذا   الكائن .  ومن   ناحية   أخرى،   يجب   أن   نفكر   يف   الوحدة  

 املمكنة   بني   هذه   العنارص   جميعاً .  إال   أنها   وحدة   غري   الهوتية   ترتك   لكل   عنرص   نصيبه  

 من   التميّز،   وتتيح   بالنسبة   للمجموع   حرية   الحركة «  .  غري   أن   هذا   التعدد،   كام   قلنا،  

 ال   يعطى   بسهولة،   إذ   رسعان   ما   تغلفه   األيديولوجية   لتخفي   تناقضاته   ومتأل   فراغاته،  

 وتجعل   منه   وحدة   متطابقة   يذوب   فيها   االختالف :   » إن   اسم    » العرب «    هو،   من   جهة،  

 اسم   حضارة   اكتملت   يف   عنرصها   امليتافيزيقي،   غري   أن   هذا    » االكتامل «    ال   يعني   أن  

 هذه   الحضارة   ماتت   وانقضت،   بل   هي   فحسب   عاجزة   عن أن   تنهض   كفكر «  .  لكن  

 ال   ينبغي   أن   ننىس   أن   هذا   االسم   هو   من   جهة   أخرى   حرب   تسميات   وأيديولوجيات  

 توضح   التعدد   الخالق   للعامل   العريب،   وهو   تعدد   من   شأن   الوحدة   الالهوتية   أن   تغيّبه،  

) الرببر .. وأيضاً    فتحجب   الوحدة   التعددية   التي   ال   تضم   هوامشها   الخاصة   فحسب  

 هامش   الهوامش :  العنرص   النسوي ( ،   وإمنا   تشمل   كذلك   تقسيم   البلدان   العربية،   ومنها  

 املغرب،   إىل   شعوب   وطبقات .  فاملغرب   اسم   تعدد :   » املغرب   هنا   اسم   هذا   التباعد،  

 وهذه   الالعودة   نحو   منوذج   الهويت،   هذا   الالرجوع   الذي   قد   يهز   أسس   املجتمعات  

 املغربية   يف   أسس   تكوينها «  . 

من   أجل   مالحقة   هذا   التعدد،   الذي   مل   يؤخذ   حتى   اآلن   بعني   االعتبار   يف   جذريته،  

 والذي   اكتفينا   بأن   نعيشه   كحنني   إىل   وحدة   كلية   شاملة،   واختالف   مل   يُبلور   ومل   يَُفكَّر   فيه،  

 كان   الزماً   أن   تتعدد   املناهل،   وتتنوع   واجهات   الكتابة   يك   ترتدد   بني   النقد   السوسيولوجي  

 والبحث   السيميولوجي   والسؤال   الفلسفي   بهدف   رصد   الكيفية   التي   تكّون   حسبها  

 الخيال   الرمزي   الذي   منا   فوق   هذا   الفضاء   التاريخي   األصيل   lieu historial   الذي   ُسّمي  

  ) املغرب   الكبري( .  

التاريخي،   والوجود   التاريخي   األصيل : 
يتبّنى   الخطيبي   التمييز   الهايدغري   بني   التاريخ   كتعاقب   ألحداث،   وبني   الوجود  

 التاريخي   األصيل .  نقرأ   يف    » املغرب   أفقاً   للفكر «  :  » فام   نستخدمه   اليوم،   ومنذ   أمد .. هو  

) املغيب ( ،   من   حيث   إن    القدر   التاريخي   للعرب،   وانسحابهم   وأفولهم   نحو   الغرب  

 هذا   القدر،   وهذا   األفول   مل   ينفك   عن   الوجود   منذ   فجر   اإلسالم «  .  يدعونا   الخطيبي  

 إذاً   أن   منيز   مع   هايدغر   بني   الـ    historique  والـ  historial  .  ذلك   إن   ما   مييز   الحضور  



20

 عند   الفيلسوف   األملاين   هو   الغياب    » فالوجود   ينسحب   عندما   ينكشف   يف   املوجود «(1) 

 إن   الحارض   ال   يحرض،   وهو   يف   تباعد   دائم   عن   نفسه .  إنه   تائه   ضال .  لذا   يستخلص  

 هايدغر :  » يف   الوجود   التاريخي   األصيل   ال   نكون   عىل   مسافة   بعيدة،   وال   عىل   مسافة  

 قريبة ..  إننا   نكون   يف   التيه   والضالل «  .  هذا   ما   يجعل   صاحب    » املغرب   املتعدد «    يربط  

 املغيب   بفجر   اإلسالم،   فالقدر   التاريخي   ال   يعني   عنده،   شأنه   شأن   الفيلسوف   األملاين،  

 أية   إشارة   إىل   جربية   كونية،   وإمنا   هو   يردنا   إىل   األصل   التاريخي،   ال   كبداية   زمنية،   بل  

 كأصل   مل   ينفك   عن   االبتداء .  نتفهم   والحالة   هذه   أال   يكون   استذكار   الرتاث   اسرتجاعاً  

 ملبدأ   تفسريي   نعلل   به   تسلسل   الوقائع   التاريخية،   وأن   يكون   باألْوىل   اسرتجاعاً   لهوياتنا  

 من   حيث   إن   ذلك   الرتاث   هو   تراثنا   املنيس .. 

يف   مسألة   الرتاث : 
يف   املحارضة   التي   أرشنا   إليها   آنفاً   يتساءل   الخطيبي :   » وما   الرتاث؟ «    فيجيب :  » إنه  

 الرجوع   إىل   ما   نسيناه،   وهذا   الرجوع   هو   تحرك   الجسم   وتحرك   العقل،   أي   الجذور  

 الطبيعية   والتاريخية   التي   تحدد   كيان   اإلنسان ..  الرجوع   إىل   ما   نسيناه،   نسينا   أن  

 األموات   ما   زالت   تنادينا   منذ   زمن   طويل،   نسينا   أن   كل   أمة   تتكون   من   وحدة  

 األموات   واألحياء .. ونحن،   أبناء   هذا   العرص،   نريد   التأمل   يف   مسألة   جميع   األموات  

 التي   تكون   هذه   األرض .  ترك   األموات   آثاراً   متعددة   فوق   األرض   املغربية،   وذلك   يف  

 جميع   املستويات،   تركوا   آثاراً   يف   الجسم   ويف   العقل   املغريب،   وهذه   اآلثار   املتنوعة،  

 منها   ما   ينتمي   إىل   عصور   ما   قبل   التاريخ،   منها   ما   ينتمي   إىل   التاريخ   الرببري   والروماين  

 والفينيقي،   ومنها   ما   ينتمي   إىل   تسليم   املغرب   إىل   اإلسالم   وتعريب   املغرب   بسالم   أو  

 غري   سالم،   ثم   هناك   ما   ينتمي   إىل   االستعامر   الفرنيس   واإلسباين   خاصة،   وإىل   الحضارة  

 األوروبية   عامة «(2) . 

يأىب   الخطيبي   النظر   إىل   الرتاث   من   خالل   نزعة   تاريخانية   ترد   التاريخ    » إىل   كلية  

 ميتافيزيقية   نسيجها   االستمرارية   والعقالنية   وامليل   إىل   النظام   واإلرادة «  .  فهو   يُفتنت  

Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, 1962, p275 -1

2- انظر مجلة )أقالم( املغربية العدد 3 لسنة 1978
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 بالرتاث،   ويرى   أننا    » ليك   نقطع   الصلة   معه،   يجب   أن   نعرفه   جيداً ، كام   يجب   أن   نكون  

 قد   أحببناه   وتشبعنا   به «  .  لذا   فإن   مجاوزة   الرتاث   يف   نظره،   إن   آَخرَ   الرتاث   ال   ميكن  

 أن   يكون   إال   الرتاث   ذاته :  » نريد   أن   نضع   بوضوح   ومبنهجية   مشكل   مقومات   كتابية  

 تستعري   من   تراث   ما   املصادر   الرضورية   لتفكيك   هذا   الرتاث   نفسه «(1)  فليست   مجاوزة  

 الالهوت   إهامالً   له :  » ألن   الالهوت   أمر   عظيم   تصعب   محاربته   وتجاوزه «  .  

يف   الثقافة   الشعبية : 
ال   ينظر   الخطيبي   إىل   الرتاث   من   حيث   هو    » ثقافة   عاملة «    ومتون   مكتوبة،   وإمنا  

 ينشد   أساساً   إىل   ما   يسميه    ) آثاراً   عىل   الجسد (.  هذه   اآلثار   هي   التي   كانت   مادة  

 كتاب    » االسم   الجريح «(2)  الذي   َشكَّل   ظهوره   يف   بداية   السبعينيات   قفزة   نظرية   يف  

 وقت   كانت   فيه   مقاربة   ما   كان   يسمى    ) ثقافة   شعبية (    أمراً   مشوباً   بالحذر،   باعتبار   أن  

 املتخيل   الشعبي   قد   ظل   مجاالً   تتحكم   فيه   كثري   من   الّسلَط،   ويخضع   لرقابات   متعددة . 

 وباستطاعتنا   أن   نقول   إن   املوضوعات   املطروقة   يف   هذا   الكتاب   كانت   ثورة   منهجية  

 وثورة   موضوعاتية .  وقد   كانت   أقوى   الشهادات   عىل   ذلك   ما   كتبه   روالن   بارت   معرتفاً  

 بأنه   يدين   لكتاب   الخطيبي   بكونه   أيقظه   من    » سباته   الشعبي « ،   هو   املنتمي   لثقافة  

 فرنسية   كانت   قد   أخذت   تفقد،   بفعل   حداثتها   املفرطة،   ذاكرة   ثقافتها   الشعبية .  وقد  

 استطاع   هذا   الكتاب   بالفعل   أن   يسلط   سالح   النقد   عىل   املفهوم   الالهويت   للجسم   العريب  

 من   جهة،   وعىل   املقاربات   اإلثنولوجية   التي   كانت   تتعامل   مع    » الثقافة   الشعبية «    من  

 خارج .  لذا   ميكن   أن   نقول   إنه   أحدث   ما   يشبه   القطيعة   يف   الثقافة   املغربية :  قطيعة  

 بني   مرحلة   الدوغامئية   الفكرية،   ومرحلة   التحرر   الفكري   التعددي،   بني   مرحلة   أحادية  

 املنهج،   ومرحلة   تعدد   املقاربات،   بني   مرحلة   نسيان   الذات   واإلميان   بالوحدة   كحنني،  

 ومرحلة   بدأ   فيها   الحقل   الثقايف   املغريب   يبحث   يف   الذات   واآلخر   من   منطلقات   جديدة،  

 وينتبه   لآلخر   الثاوي   فيه . 

1- النقد املزدوج، ص159

La blessure du nom propre, Denoël, Paris, 1974 -2
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نحو كتابة ساخرة
إنها   الخطيبي:كيف   نفضح   تناقضات   نص   ما؟   فيجيب :  «بالسخرية«،   يتساءل 

 السالح   النقدي   الحاد . السخرية   بالتعريف،   هي   نقيض   العقيدة   والفكر   الوثوقي:  » فإذا   

 دفعنا   بالنص   الوثوقي   إىل   حد   الهذيان،   فإنه   يبعث   فينا،   بالرغم   من   الهدف   الذي   يرمي  

 إليه،   قهقهة   ال   منتلك   معها   أنفسنا .  بل   إن   باستطاعتنا   أن   نقول   بإن   العقيدة   الوثوقية،  

 إذا   نحن   كشفنا   عنها   فإنها   تنحل   إىل   ضحك   وتسقط   يف   العدم .  إنني   أقتحم   العقيدة  

 الوثوقية   بقدر   ما   أسخر   منها . «

   ليست السخرية أداة منهجية تُفرض عىل املوضوع، بل إنها من   صميم   إنتاج   النص  

 ذاته،   فهي   تعني   األخالق   واأليديولوجية   اللتني   تطبعان   النص .  إنها   متّسهام   يف   جديتهام  

 وثقلهام .  «إن   السخرية   املستمرة   هي   خلخلة   للوجود،   وهي   تلك   الخفة   البلورية   لذلك  

 الذي   يضيع   فيقوم   كل   مرة   ضد   وهم   حقيقته . «

هناك سخرية عىل طريقة    كافكا   تعمل   «كيأس   مطلق   ال   هوادة   فيه،   و  انفصال  

 ال   متناه .«  لكن هناك سخرية أخرى عىل طريقة  جويس،  حيث تتضافر   املتعة     التي  

 تطبع   النص،   مع ارتعاشة   املمكن   التي   تهز القارئ،   ورقصة   الكلامت   واألساطري،     » لتفتح  

 صدرالقارئ عىل   حرية   مفرطة . «  

هذه الحرية هي التي نستشعرها يف هذه النصوص املقرتحة، التي، قبل أن تكون 

كتابة سجالية، فهي »مترين« عىل النقد الذي يعمل كل ما يف وسعه يك ال  يتورط 

ُّره ألن  يف ترديد شعارات أيديولوجية مستهلكة، وهي أساساً كتابة تورِّط قارئها وتج

ينخرط فيها قراءة ومتعة ..وتفكرياً.
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القسم األول

املغرب   أفقاً   للفكر
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1 -   يف   الرتاث : 
غالبــاً   مــا   تفلــت   مســألة   املغــرب   مــن   إدراك   القاطنــني   فيــه .  فالقاطنــون   يف   أي   موطن  

ــا    كان،   ال   يوهبــون   عنــد   ميالدهــم   الجــذور   املكانيــة   والطوبوغرافيــة   لوجودهــم .  أن

ــا   أحيــي   طلعــة    أســري   فــوق   هــذه   األرض،   وشــمس   هــذا   البلــد   تنــري   يل   ســبييل،   وأن

 املاريــن،   لكــن   مــا   معنــى   هــذا   ومــا   داللتــه   يف   مقدمــة   هــذا   املقــال؟

   إن   مرمــى   ذلــك   هــو   أن   يذكّــر   أّوال   باملعنــى   البعيــد   للــرتاث .  فالــرتاث   بالنســبة   للفكــر  

ــد   ينبعــث   يف   ــك .  وهــذا   املرق ــوا   أم   أســمى   مــن   ذل ــرشاً   أكان ــد   األمــوات،   ب  هــو   مرق

 الذاكــرة   مــن   أرض   الوطــن   ومــن   ماضيــه .  والحفــاظ   عــىل   هــذا   الــرتاث   يقــوم   عــىل  

 هــذا   النــداء .  فالــرتاث  ) الذاكــرة ..  األرض..  اللغــة (  ال   ينــري   ســبيل   اإلنســان   إال   مبقــدار  

 مــا   يســتحق   موتــه   بــني   األمــوات . 

لــذا   فنحــن   ننفصــل   تــّواً   عــن   املعنــى   الذائــع   للــرتاث   كــام   يقبلــه   بــادئ   الــرأي .  أجــل،  

 إن   الــرتاث   هــو   عــودة   مــا   دخــل   طــيّ   النســيان .  علينــا   أن   نأخــذ   هــذه   العــودة   بعــني  

 االعتبــار   ونســائلها   لــيك   تهدينــا   إىل   األمــوات   الذيــن   يتكلمــون،   ويخاطبوننــا .  فــامذا  

 يقــول   الــرتاث  -  كل   تــراث؟   إنــه   يــدل   عــىل   مقــام   اإللهــي   وحلولــه   يف   قلــوب   النــاس  

 وعقولهــم .  وقــد   أدركــت   امليتافيزيقــا   هــذا   الحلــول   واســتوعبته   منــذ   ميــالد   الفكــر  

 ويقظتــه .  فامليتافيزيقــا   هــي   مبعنــى   مــا،   الســامء   الروحيــة   التــي   يحيــا   فيهــا   الــرتاث . 

 وإن   اشــتقاق   كلمــة   ميتافيزيقــا   ذاتــه   يــدل   عــىل   ربــط   مصــري   البــرش   مبصــري   اآللهــة . 

 إنــه   يصــل   األرض   بالســامء   يك   يســمح   بعــودة   األمــوات   الذيــن   يتحدثــون .  لكــن   كالم  
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 األمــوات   يكــون   دومــاً   مــن   القــوة   بحيــث   يعجــز   أمامــه   فكرنــا :  إننــا   ال   نكــون   عــىل  

 اســتعداد   كاف   ملواجهــة   الّرعــب   الــذي   يبعثونــه   فينــا . 

2 -   يف   االختالف   املتوحش : 

ــد   وىّل   ــاق،   لق ــا   الرف ــذا   النداء :  » أيه ــه   ه ــد   وج ــه،   ق ــل   وفات ــون،   قبي ــز   فان كان   فران

ــا   أن   نتخــىل   عــن   ــل «  .  فهــل   ينبغــي   لن ــة،   فلنبحــث   عــن   بدي ــة   األوروبي  عهــد   اللعب

 أوروبــا   ونبتعــد   عنهــا   إىل   األبــد؟   أليــس   هــذا   مجــرد   وهــم،   مادامــت   أوروبــا   تســكن  

 وجودنــا   يف   صميمــه؟   وفــوق   هــذا   كلــه،   فإننــا   نعتقــد   أن   الوجــود   العــريب   يف   مســألته  

 القصــوى،   غــرب   ال   يلــني   يف   اختالفــه . 

إذا   كان   الغــرب   حــاالً   فينــا،   ال   كمجــرد   يشء   خــارج   عنــا   مطلــق   الخــروج،   وكاختــالف  

 ينبغــي   أن   نقيســه   باختــالف   آخــر،   يلــزم   هــو   كذلــك،   أن   ندركــه   يف   عالقتــه   ومــدى  

ــم   ــك   الوه ــرد   ذل ــرب   مج ــد   الغ ــود،   إذا   مل   يع ــرى   للوج ــراف   األخ ــن   األط ــده   ع  بع

 املتولــد   عــن   فزعنــا،   فيتبقــى   علينــا   أن   نعيــد   النظــر   يف   كل   يشء   مهــام   كلفنــا   ذلــك . 

لنطلــق   عــىل   هــذا   االنفصــال   الزائــف   الــذي   يرمــي   باآلخــر   يف   خــارج   مطلــق،    » اختالفاً  

 متوحشــاً «  .  إن   هــذا   االختــالف   البــد   وأن   يضيــع   يف   متاهــات   الهويــات   الحمقــاء .  وهذا  

ــذا   ــة (.  ه ــوفينية   والعنرصي ــة   والش ــة   والقومي ــة   والتاريخي ــات  ) الثقافي ــأن   النزع  ش

ــة   املســعورة   ــالف   املتوحــش  ) املتوحــش   والســاذج (  كان   شــعار   الحمل  القــول   باالخت

 التــي   ســادت   فــرتة   مقاومــة   االســتعامر،   حيــث   كان   نقــد   الغــرب   يتــم   داخــل   جــوّ  

 مشــحون   بشــعور   بالحقــد،   ويتغــذى   عــىل   الهيجليــة   يف   أحــط   صورهــا .  وهــا   نحــن   مــا  

 زلنــا   نتســاءل   أيَّ   غــرب   نعنــي؟   هــل   هــو   غــرب   يعارضنــا   أم   هــو   حــال   فينــا   نحــن؟  

 ومــا   هــذا   النحــن   الــذي   نتحــدث   عنــه؟

3 -   يف   الهامش : 
إن   هــذا   النحــن   الــذي   نعمــل   فيــه   فكرنــا   ال   يوجــد   داخــل   مجــال   امليتافيزيقــا،   بــل  

 عــىل   هامشــها .  وإنــه   لهامــش   واع   يقــظ .  نحــن،   هــو   هــذا   التباعــد   الــذي   مل   يتقــدم   له  

 مثيــل،   ومل   يُلتفــت   إليــه   ومل   يُفكــر   فيــه،   والــذي   يقــوم   فيــام   وراء   الغرييــة   املســتبدة  
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بــط   التاريخــي   الــذي   ينســج    والهويــات   العميــاء .  إن   التفكــري   يف   هــذا   النحــن   هــو   الرَّ

 خيــوط   الوجــود  ) والــذي   ينســج   الوجــود   خيوطــه (  عــىل   هامــش   امليتافيزيقــا .  فنحــن  

 لــن   نكــون   أهــالً   ملصرينــا   إال   إذا   شــيعنا   جنــازة   امليتافيزيقــا،   وذلــك   التشــييع   هــو   مــا  

 مــن   شــأنه   أن   يزحــزح   عالقتنــا   بالــرتاث . 

إن   حديثنــا   ال   ينــدرج   ضمــن   الــكالم   الــرتايث   لكونــه   ميجــد   الــرتاث،   ولكنــه   ال   ينفصــل  

 مبــا   فيــه   الكفايــة   عــن   الراهــن   لــيك   يتمكــن   مــن   اســتيعاب   التقهقــر   التاريخــي   الــذي  

ــاراً   ــة   عرفــت   انهي ــة .  هــذه   الحضــارة   العاملي  عرفــه   العــرب   وأفولهــم   كحضــارة   عاملي

 شــنيعاً   ابتــداء   مــن   القــرن   الرابــع   عــرش .  فــام   الــذي   حــدث   يــا   تـُـرى؟   ينبغــي   علينــا،  

ــو   ــول   نح ــك   األف ــر،   وذل ــذا   التقهق ــز   ه ــع   لغ ــوار   م ــتعيد   الح ــك،   أن   نس ــة   ذل  ملعرف

 الغــرب .  ولكــن،   كيــف   ميكننــا   أن   نعــرتف   بــأن   ذلــك   األفــول   هــو   أفولنــا   نحــن؟   ومــاذا  

 يكــون   مآلــه   عندمــا   تشــيّع   جنــازة   امليتافيزيقــا؟

4 -   يف   السيادة : 
ــذا   ــامل  ) وه ــىل   الع ــيادة   ع ــو   الس ــا   نح ــه،   قُدم ــن   جهت ــري،   م ــو   يس ــرب   فه ــا   الغ أم

 منــذ   قــرون   وآالف   الســنني (.  كان   هيجــل   قــد   رفــع   هــذا   الســري   نحــو   عــامل   املعرفــة  

ــة   ــه   الثاقب ــامل   بنظرت ــر   هيجــل   يجــوب   الع ــول   إن   فك ــة .  وباســتطاعتنا   أن   نق  املطلق

ــب .  ــرس   خــرايف   عجي  كن

تعنــي   هــذه   العبــارة   املجازيــة   فيــام   تعنيــه،   أن   مســألة   الســيادة  ) كاالســتعامر  

 واإلمربياليــة   والســيطرة (  توضــع   انطالقــاً   مــن   نظــرة   هيجليــة،   تلــك   النظــرة   التــي   مــا  

 تــزال   املاركســية   تؤخــذ   يف   إطارهــا .  فشــعار   املاركســية   هــو   تحريرالعبيــد .  ومــع   ذلــك،  

ــاً   يتســع   ــاً   وتاريخي ــا   زال   يجســد   قــدراً   ميتافيزيقي ــك،   م ــإن   الغــرب،   مبــا   هــو   كذل  ف

 وينمــو   وفــق   إرادة   قــوة   مل   يعــرف   لهــا   مثيــل :  وهــي   تعميــم   التقنيــة   ونرشها ) راجــع  

 مــا   كتبــه   هايدغــر   بهــذا   الصــدد (.  إنهــا   إرادة   قــوة   ال   تهــدف   غايــة   بعينهــا .  فرمبــا   كان  

 اإلنســان   قــد   جــاء   إىل   هــذا   العــامل   متأخــراً،   وهكــذا   فإنــه   جعــل   مــن   نفســه   خــادم  

 ســيادة   بــدون   ســيد،   فضــاع   يف   املتاهــات .  فهــل   يعنــي   ذلــك   أن   اإلنســان   عــرثة   مــن  

 عــرثات   الدهــر؟

ونحــن   العــرب   كذلــك،   قــد   بلغنــا   متأخريــن   عهــد   التقنيــة .  فكيــف   ميكننــا   أن   نأخــذ  
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ــرر   ــد   أن   نح ــا   نري ــامل؟   إنن ــىل   الع ــيطرة   ع ــام   الس ــا   اقتس ــل   بدورن ــا   دون   أن   نأم  به

ــه   ــا   في ــعر   مب ــا   ال   نش ــة .  لكنن ــوت   والتقني ــق   الاله ــن   طري ــتغلَّة   ع ــا   املس  مجتمعاتن

 الكفايــة   أن   باســتطاعة   تشــبثنا   بفكــر   االختــالف   وحــده   أن   يســهر   عــىل   تشــييع   جنازة  

ــا .  ــة   والقضــاء   عليه ــة   املطلق ــك   املعرف ــة ( ،   وأن   يأخــذ   يف   تفكي ــا  ) التقني  امليتافيزيق

5 -   يف   األفول : 
ــا   بصــدد   ــا   وتخوفن قبــل   أن   نتابعكــم   يف   حديثكــم،   نريــد   أن   نعــرب   لكــم   عــن   قلقن

 املنحــى   الــذي   ينحــوه   هــذا   الحديــث .  فــام   هــي   هــذه   امليتافيزيقــا   التــي   تلمحــون  

ــون (  ــم   تتكلم ــون  ) هــذا   إذا   ســلمنا   أنك ــم   تتكلم ــا   بحــامس   شــديد؟   وهــل   أنت  إليه

ــم،   أم   ــاً   لحديثك ــة   منطلق ــفة   اإلغريقي ــذون   الفلس ــل   تتخ ــم؟   ه ــن   تراثك ــاً   م  انطالق

 أنكــم   تنطلقــون   مــن   الفلســفة   األملانيــة؟   ونحــن   نتســاءل   يف   الوقــت   ذاتــه   عــاّم   إذا  

 كان   هــذا   الســؤال   األول   يحجبــه   الســؤال   املتعلــق   باللغــة   التــي   تســتعملونها   اآلن؟

ــكل   ــه   ب ــاً،   ومل   أحصــل   علي ــك   مل   يهــدَ   إيلّ   مجان ــأن   أيّ   يشء   مــن   كل   ذل أرد   عليكــم   ب

 ســهولة،   حتــى   تــرايث   ذاتــه،   اللهــم   إن   كانــت   الهديــة   التــي   تتحدثــون   عنهــا   صــادرة  

ــا   أال   نبتعــد   ــا   اآللهــة   واملــوىت .  ولكــن،   علين  عــن   تلــك   القشــعريرة   التــي   تبعثهــا   فين

 كثــرياً   عــن   اعرتاضكــم   األول   الــذي   أتبنــاه   أنــا   بــدوري   إذا   كنــا   نعنــي   األمــر   نفســه . 

 أجــل،   مــا   هــي   امليتافيزيقــا   التــي   يبــدو   أننــا   نتحــدث   عنهــا؟   وأجيبكــم   بــأن   األمــر  

ــي   ــة  ) والت ــني   امليتافيزيقــا   الغربي ــل،   مواجهــة   ب ــق   مبواجهــة   مل   يســبق   لهــا   مثي  يتعل

ــث   ــن   حي ــا   اإلســالمية   م ــني   امليتافيزيق ــة ( ،   وب ــا   إغريقي ــا   ميتافيزيق  هــي   يف   صميمه

 إنهــام   موقفــان   فكريــان   جذريــان   مــن   الوجــود .  ولنســتعد   بهــذا   الصــدد   مــا   قلنــاه  

 ســابقاً   عــن   الــرتاث .  لقــد   قلنــا   إن   الــرتاث   يــدل   عــىل   عــودة   املــوىت   الذيــن   يخاطبوننــا . 

ــك   هــي   اللغــة   ــا   لغــة   إعجــاز .  وتل  وهــذا   الحديــث   يصــدر   عــن   لغــة   توصــف   بأنه

 العربيــة .  إن   هــذه   اللغــة،   يف   نظــر   املؤمــن   لغــة   ميتافيزيقيــة   بــال   منــازع،   فهــي   تصــل  

ــامء ...   األرض   بالس

 -  فتفتح   له   أبواب   الجنة ... 

 -  أما   الصويف   فيسري   نحو   الفناء ... 

ــه   ــي   تزكي ــاز،   إن   هــذا   الوع ــق   واإلعج ــة   املطل ــة   لغ ــون   هــذه   اللغ ــي   بك  -  إن   الوع
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ــرآن .   معجــزة   أخــرى   هــي   معجــزة   الق

 -  أجل   القرآن   من   حيث   هو   كالم   الله . 

 -  وهو   يحجب   وجه   الله   املتسرت . 

 -  يظهــر   أن   الطريــق   التــي   تريــدون   نهجهــا   هــي   منحــى   إغريقــي   خالــص .  إنهــا   طريق  

 إغريقيــة   يف   جذورهــا   ومنابعهــا :  فهــي   تتحــدث   عــن   الفكــر   اإللهــي   مــن   حيــث   هــو  

 حضــور   للوجــود،   ومــن   حيــث   هــو   حصــول ... أمل   يتقــدم   القــول   مــراراً   بــأن   الفلســفة  

 العربيــة   هــي،   يف   جوهرهــا،   فلســفة   إغريقيــة؟

ــا   ــة .  فأن ــاه   مــن   وجهــة   نظــر   معين  -  أجــل .  كل   هــذا   ال   يجانــب   الصــواب،   إذا   أخذن

 باســتطاعتي   أن   أزعــم   أن   إلــه   أرســطو   قــد   دخــل   اإلســالم   حتــى   قبــل   ظهــور   اإلســالم  

 ذاتــه . 

 -  وتلــك   أمــارة   تهدينــا   إىل   معرفــة   الســبب   الــذي   جعــل   العــرب   ينتحلــون   تيولوجيــا  

ــالف   هــذا   ــة،   وقضــاءً   عــىل   اخت ــة   اإلغريقي ــاءً   للوثني ــك   إخف ــا   كان   ذل  أرســطو،   فرمب

 الشــعب   عــن   طريــق   القــول   بالتوحيــد . 

 -  إن   هؤالء   العرب   قد   ُوهبوا   القدرة   عىل   ابتداع   الحكايات   الشيّقة . 

 -  فهل   اإللهيات   هي   مجرد   خرافة   شيقة،   وحكاية   تروى   لألطفال   الضالني؟

ــام   ــن،   ك ــه .  ولك ــه   داللت ــراً   ل ــطو   أم ــول   ألرس ــاب   املنح ــؤون   إىل   الكت ــم   توِم  -  كونك

ــذي   هــو   ــامم   هــو   أن   اإلســالم   ال ــرياً   لالهت ــاً   مث ــدو   يل   غريب ــا   يب ــون،   م ــم   تتبيّن  لعلك

ــاة   ــن   إال   يف   الحي ــن   وجوهه ــني   ال   يكشــفن   ع ــه   متســرت  ) فالحــور   الع ــا   إل  ميتافيزيق

 األخــرى،   أليــس   كذلــك؟ ( ،   إن   هــذا   اإلســالم   قــد   ضــل   الســبيل   وهــو   يواجــه   الفكــر  

ــا   يُنّقــب   ــا   إىل   اآلن   نعــاين   مــن   هــذا   الضــالل،   ومــا   زال   نظرن ــا   مازلن  اإلغريقــي .  وإنن

 ويبحــث   عــن   ضالتــه .  ولكــن   أيــن   ينبغــي   أن   نوجــه   أنظارنــا،   ونحــو   مــن؟   إن   عامءنــا  

 يجعلنــا   نخبــط   خبــط   عشــواء .  ولكننــا   نســتمد   مــن   هــذا   العــامء   الــذي   هــو   قدرنــا  

 ونصيبنــا،   قــوة   ستســمح   لنــا   بــأن   نســتعيد   وضــوح   الفكــر   وجــالءه .  لهــذا   فــإن   علينــا  

ــه   العــرب   ــذي   عرف ــول   التاريخــي   ال  أن   نحــنّ   إىل   مــايض   العــرب،   ونقــرتب   مــن   األف

 ونســعى   إىل   فهمــه .  مجمــل   القــول   إن   علينــا   أن   ننكــبَّ   عــىل   ليــل   العــرب   وظالمهــم . 

ــون   إىل   ــم   تنتم ــل   أنت ــب،   فه ــة   الغائ ــاً   بصيغ ــرب   أحيان ــن   الع ــون   ع ــم   تتكلم  -  إنك

 كوكــب   آخــر؟   أم   أنكــم   أبدعتــم،   عــىل   غــرار   املســترشقني،   نوعــاً   مــن   العــرب   املختفني  
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 الذيــن   أصبحــوا   يف   عــداد   األمــوات؟

 -  لقد   عاهدت   نفيس   أن   أكون   عربياً   إىل   حد   اإلفراط .. 

 -  أو   التفريط . 

 -  ولو . 

 -  ولكنكم   قد   أومأتم   منذ   قليل   إىل   أن   العرب   يف   طريقهم   إىل   التغرّي   والتحّول؟

 -  وذلــك   مبقــدار   مــا   يتجــه   الفكــر   املاثــل   لألفــول   ليلقــي   نظــره   نحــو   اآلخــر   البعيــد  

ــى .  ــويف   والخنث ــوى   الص ــراغ   واله ــود   والف ــر   الوج ــا   فك ــد   هن ــكنه :  وأقص ــذي   يس  ال

 فــكل   هــذه   املوضوعــات   التــي   يقمعهــا   الكبــت   اليــوم،   والتــي   أْوالهــا   الفكــر   العــريب  

ــا   املــزدوج .  ــار   يف   نقدن  االهتــامم،   ينبغــي   أن   تؤخــذ   بعــني   االعتب

 -  ولكــن   هــذه   العــودة   إىل   الــذات   ليســت   وقفــاً   عليكــم،   فالرتاثيــون   مبختلــف  

ــا .  ــون   إليه ــا   ويدع ــون   به ــاربهم   يقول  مش

ــذي   ــل   ال ــرتاث .  فالتأوي ــي   لل ــم   الحقيق ــن   الفه ــد   حــادت   ع ــة   ق ــة   الرتاثي  -  إن   النزع

 يعطيــه   دعــاة   الســلفية   لألصالــة   يصــدر   عــن   مذهــب   إصالحــي   مشــكوك   يف   أمــره . 

ــني .   فمرمــى   الســلفية   هــو   أن   تجعــل   مــن   العــرب   شــعباً   يضــم   ساســة   الهوتي

 -  إنكــم   تســتغيثون   باألشــباح،   وتنتظــرون   عــودة   األمــوات   يف   بلــدان   تســودها   الضعــة  

 ويعّمهــا   الفقــر .  فمــن   تحــاورون   يــا   تــرى؟

ــذي   يتشــبث   بفوارقــه،   ــق   االختــالف   ال ــق   النقــد   املــزدوج،   ونعتن ــا   ننهــج   طري  -  إنن

ــه   الحقــاً .  ــذي   ســنتحدث   عن ــك   االختــالف   ال  ذل

6 -   ثالثة   تحوالت : 
يرتسم   املغرب   كأفق   للفكر   وفق   ثالثة   تحوالت،   ثالث   سامت   كربى : 

أ  -  النزعــة   الرتاثيــة :  نطلــق   هــذا   اللفــظ   عــىل   امليتافيزيقــا   وقــد   أصبحــت   إالهيــات . 

ــث   هــو   موجــود   أول   ــن   حي ــات   التفكــري   يف   الواحــد   ويف   املوجــود   م ــي   باإللهي  ونعن

ــة   أوىل .   وعل

ب  -  النزعــة   الســلفية :  نطلــق   هــذا   اللفــظ   عــىل   امليتافيزيقــا   وقــد   أصبحــت   مذهبــاً . 

 ونعنــي   باملذهــب   هنــا   األخــالق   التــي   توجــه   ســلوكاً   سياســياً،   وتنظمــه   فتســهر   عــىل  

 الرتبيــة   االجتامعيــة . 
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ج  -  النزعــة   العقالنيــة  ) السياســية   والثقافيــة   والتاريخيــة   واالجتامعيــة (.  نطلــق   هــذا  

 اللفــظ   عــىل   امليتافيزيقــا   وقــد   أصبحــت   تقنيــة .  ونعنــي   بالتقنيــة   هنــا   تنظيــم   العــامل  

ــة   ــة   العلمي ــىل   الوضعي ــة   ع ــل،   قامئ ــا   مثي ــدم   له ــوة   مل   يتق ــن   إرادة   ق ــم   ع ــذي   ين  ال

 ومســتندة   إليهــا . 

ــدة   ــات   أو   إىل   عقي ــا   إىل   إالهي ــّول   امليتافيزيق ــي   تح ــة   الت ــوالت   الثالث ــذه   التح إن   ه

ــة .  ــة   أو   اجتامعي ــدرس   دراســة   تاريخي ــة،   ميكــن   أن   ت ــي   أو   إىل   تقني  ومذهــب   أخالق

ــني   ــزه   ب ــروي   يف   متيي ــه   الع ــد   الل ــل   األيديولوجــي   عب ــد   املحل ــالً   عن ــي   توجــد   مث  فه

 الشــيخ   والليــربايل   والتقنــي .  الشــك   أن   مثــل   هــذه   التمييــزات   قــد   تعــود   بالنفــع   عــىل  

 التحليــل   النفســاين   األيديولوجــي،   لكنهــا   ال   تهــم   مســألة   العــامل   العــريب   إال   مــن   بعيــد . 

 وملــاذا؟   إن   التمييــز   الــذي   أرشنــا   إليــه   منــذ   قليــل   متييــز   واهٍ   بفعــل   منطقــه   الخــاص . 

 فهــو   ال   يأخــذ   بعــني   االعتبــار   الــرتايث   الــذي   ال   يعتنــق   النزعــة   الرتاثيــة .  وأعنــي   الــرتايث  

 الالهــويت   الحــق .  واألهــم   مــن   ذلــك،   فــإن   األمــر   ال   يتعلــق   اليــوم،   ومل   يكــن   ليتعلــق  

 قــط،   برســم   صــورة   اختباريــة   عــن    » أيديولوجيــة   عربيــة «    يقــال   إنهــا   معــارصة،   وإمنــا  

 بقــَدر   الوجــود   التاريخــي   للعــرب،   ومبيلهــم   وأفولهــم   نحــو   الغــرب   مــن   حيــث   إن  

 هــذا   القــدر   وهــذا   امليــل   وذلــك   األفــول   قائــم   منــذ   فجــر   اإلســالم .  فالتاريخــي   ليــس  

ــة   ــه   يف   أرضي ــل،   واأليديولوجــي   يجــد   أسســه   ودعامئ  هــو   الوجــود   التاريخــي   األصي

 ميتافيزيقيــة،   واملعــارص   متجــه   نحــو   عــودة   الــيشء   نفســه .  إن   مســألة   العــرب   مــا   زال  

 يحجبهــا   غطــاء   ضبــايب   يبعدهــا   عــن   محللينــا   األيديولوجيــني   الذيــن   تشــغل   بالهــم  

 القضايــا   السياســية   الراهنــة .  

ــا   ــات   حــارضة   فيه ــدي (  إال   واإللهي ــد   الكن ــذ   أن   بزغــت   الفلســفة   يف   اإلســالم  ) عن من

 كتفكــري   يف   وجــود   املوجــود،   تفكــري   يف   الجوهــر   والواحــد   والكــرثة .  إن   هــذه   الفلســفة،  

 قــد   تجــاوزت،   عــىل   إثــر   الفكــر   اليونــاين،   الالهــوت   النظــري   لعلــم   الــكالم   الــذي   كان  

 يــدور   حــول   مشــكلة   خلــق   الــكالم .  وإن   أفــول   هــذه   الفلســفة   ابتــداء   مــن   القــرن  

ــا   أن   نطــرق   املســألة   ــه،   فكيــف   ميكنن ــل   الالمفكــر   في ــث   عــرش   يظــل   مــن   قبي  الثال

 اآلن   وهنــا؟

لقــد   كانــت   الفلســفة   العربيــة   تعــرف   بطريقتهــا   الخاصة   مــا   نتعلمه   اآلن   مــن   الغرب . 

 فنحــن   نســينا   ألفبــاء   مســألة   الوجــود   واملوجــود،   مســألة   الوحــدة   واالختــالف .  وعــىل  
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ــذات،   وحــول   البعــث   ــر،   دومنــا   خجــل،   حــول   اســتعادة   ال ــا   نرثث ــك،   فامزلن  رغــم   ذل

ــي؟   إن   انبعــاث   الفكــر   هــو   مصــري   األشــباح   واألمــوات   ــة   اســتعادة   نعن  العــريب .  فأي

 الذيــن   يخاطبوننــا .  فنحــن   تراثيــون   ألننــا   نســينا   الــرتاث،   ونحــن   أصحــاب   مذاهــب  

 وعقائــد   ألننــا   نســينا   التفكــري   يف   الوجــود،   ونحــن   عشــاق   التقنيــة   ألننــا   مســتعبدون . 

 فمنــذا   الــذي   أخضعنــا   واســتعبدنا   بهــذه   الكيفيــة   حتــى   جعــل   ذلــك   النســيان   يعّمــر  

 طويــال؟

بيــد   أن   النســيان   ليــس   هــو   العــدم   وال   غيــاب   الزمــن .  فهــو   يظــل   قامئــاً   بفعــل   قــوة  

 معنويــة   فعالــة،   قــوة   نظريــة   شــديدة .  فالرتاثيــة   هــي   نتيجــة   ذلــك   العقــاب   والقهــر  

 اللذيــن   يعمــالن   عملهــام   بعنــاد   واســتامتة .  إننــا   مل   نلــحَّ   مبــا   فيــه   الكفايــة   عــىل   القــول  

 بــأن   حلــم   الــرتايث   هــو   أن   يحــل   محــل   اإللــه   الخالــد   الثابــت .  فليــس   مــن   الغريــب   أن  

 يكــون   مــآل   الــرتايث   هــو   املنفــى   يف   ســامء   التأمــل   الخالــص . 

7 -   يف   التاريخ : 
عندمــا   يعيــد   مجتمــع   مــا   تدويــن   تاريخــه،   فإنــه   يعيــد،   بفعــل   ذلــك،   غــرس   جــذوره،  

 ويحــدد   مــن   جديــد   مــكان   ذلــك   الغــرس .  إنــه   يرمــي   يف   املــايض   بــكل   مــا   يفلــت   مــن  

ــّدد   ــأوى   اإلنســان،   وهــو   مصــدر   تع ــو   م ــخ   ه ــه   يف   الحــارض .  أجــل،   إن   التاري  إدراك

 وجوهــه   وذاتيتــه،   ولكــن   نحــو   أيــة   جــذور   ســنتجه؟

ــا   ــك   م ــن «  .  ذل ــف   امليادي ــا   يف   مختل ــة   ونطبقه ــة   التاريخي ــق   النزع ــا   أن   نعتن  » علين

ــن   شــك   يف   أن   الفضــل   يرجــع   إىل   هــذا   ــس   م ــروي .  ولي ــه   الع ــد   الل ــه   عب ــو   إلي  يدع

 الداعــي   للنزعــة   التاريخيــة   يف   كونــه   أراد   أن   يعيــد   النظــر   يف   مفهــوم   الوعــي   التاريخي  

ــو   ــة   عــىل   الخصــوص .  فه ــة   املغربي ــة   أو   األيديولوجي ــة   العربي  بالنســبة   لأليديولوجي

 يلــح   عــىل   معنــى   االســتمرار   التاريخــي،   وعــىل   أهميــة   الفــرتات   الطويلــة   يك   يتمكــن  

 مــن   وضــع   حالــة   االســتعامر   والتأخــر   الثقــايف  ) وهــذه   العبــارة   مــن   اســتخدامه (  يف  

 موضعهــام   مــن   الحقــل   التاريخــي   العــام .  إنــه   يريــد   إذن   أن   يغــذي   التاريــخ   العــريب  

ــت   ــام   وقع ــروي   ع ــف   الع ــا .  يكش ــرة   لذواتن ــة   مغاي ــر،   وبرؤي ــري   آخ ــري   نظ  بتفك

ــة   ــة   الرتاثي ــه   النزع ــقطت   في ــام   س ــتعامر،   وع ــام   االس ــت   أي ــي   مت ــاث   الت ــه   األبح  في

 التــي   تحــرص   تاريــخ   العــرب   يف   مــاض   دفــني،   مــن   كونهــام   قــد   نزعتــا   عــن   الــذوات  
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 الفاعلــة   يف   التاريــخ   مــا   يخصهــام   كــذوات .  إن   جميــع   الجهــود   التــي   بذلهــا   العــروي  

ــد   أن   مســألة   الوجــود   التاريخــي  ) ومشــكل   ذروة   املجــد   وذروة   ــدة،   بي  الزمــة   ومفي

 التقهقــر،   مســألة   حركــة   الوجــود   ومنــوه،   حركــة   ســري   العــامل   وتطــور   الشــعوب (  إن  

 مســألة   الوجــود   التاريخــي   تــؤول   عنــد   العــروي   إىل   نزعــة   تاريخيــة   شــاملة   ال   تهــدد  

ــخ   إىل   ــروي   يرجــع   التاري ــك   أن   الع ــك؟   ذل ــف   ذل ــا   النظــري   الخــاص .  وكي  إال   عجزه

ــاء   ــة   يف   بن ــة   والرغب ــي   واملعقولي ــا   االســتمرار   الزمن ــة   يغلفه ــة،   كلي ــة   ميتافيزيقي  كلي

ــو   أن   ــام   ل ــخ .  فك ــة   يف   التاري ــإرادة   فعال ــول   ب ــة،   والق ــات   واألنســاق   النظري  املنظوم

 باســتطاعته   أن   يقهــر   الزمــن   ويخضعــه   ويوجهــه .  ثــم   إن   العــروي،   عندمــا   يريــد   أن  

 يفــرس   التاريــخ   بالرجــوع   إىل   فكــرة   االســتمرار   الزمنــي،   فإنــه   يهمــل   نوعــا   آخــر   مــن  

 النمــو   والحركــة،   تلــك   الحركــة   املتقطعــة   املنفصلــة   التــي   يســودها   الخلــل   والالمتاثــل . 

 فالعنــف   الــذي   يخضــع   لــه   الوجــود   التاريخــي   يتســبب   يف   نــوع   مــن   الضيــاع   الــذي  

 ال   ســبيل   إىل   اســرتجاعه .  

هــذا   العجــز   النظــري   الــذي   تدركــه   امليتافيزيقــا   هــو   مــا   جعــل   العــروي   يقــرتب   مــن  

 املاركســية،   غــري   أن   املاركســية   يف   أكــرث   أشــكالها   دقــة   تنبــذ   مــن   جهــة : 

 -  النزعــة   التاريخيــة   املتعاليــة  ) التــي   تســود   املجتمعــات   اإلقطاعيــة (  والتــي   تتحــدد  

 مبطلقــات  ) كاأللوهيــة   والنبــوة   والقضــاء   والقــدر ...( ،

 -  كــام   أنهــا   تنبــذ   النزعــة   التاريخيــة   التــي   جــاء   بهــا   الفكــر   اللبــريايل  ) الــذي   عرفتــه  

ــة   ــي   اســتعاضت   عــن   املطلقــات   املتعالي ــا   خــالل   القــرن   الثامــن   عــرش ( ،   والت  أوروب

ــع   يف   هــذا   تحــّول   ــاك   بالطب ــة .  هن ــرد   والحري ــة   هــي   العقــل   والف ــات   علامني  مبطلق

ــة   تظــل   هــي   هــي .  ــة   امليتافيزيقي  أيديولوجــي،   غــري   أن   األرضي

ــرب،   وال   عــىل   قطــع   ــي   ســلكها   الغ ــق   نفســها   الت ــج   الطري لســنا   مرغمــني   عــىل   نه

 املراحــل   ذاتهــا   التــي   قطعهــا .  وعلينــا   أن   ننطلــق   مــام   هــو   موجــود .  فـــ   آلتوســري،عىل  

 ســبيل   املثــال،   يقــول   بتاريــخ   وبنضــال   طبقــي   كنمــو   ال   ذاتَ   تُســرّيه   وال   غايــة   يرمــي  

 إليهــا .  وهــو   بذلــك،   يعــّدل   مــن   املوقــف   النظــري   الــذي   تتخــذه   املاركســية .  وذلــك  

 عندمــا   يتجــاوز   النزعتــني   التاريخيتــني   اللتــني   أرشنــا   إليهــام .  أمــا   العــروي   فــإن   موقفــه  

 قــد   ظــل   متأرجحــا   يــرتدد   بــني   هاتــني   النزعتــني . 

ــا   ــه   هــو   أن   نتجــاوز   الصــورة   املشــوهة   التــي   لدين ــا   أن   نقــوم   ب إن   مــا   ينبغــي   علين
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 عــن   أنفســنا   وعــن   اآلخريــن،   وأن   نوّســع   مــن   معارفنــا   ونجعلهــا   متعــددة   الجوانــب  

ــد   ــي   تقيّ ــات   الت ــن   املطلق ــي   م ــاب   التاريخ ــر   الخط ــا   أن   نطّه ــرتاتيجية .  علين  اإلس

 الشــعب   فتجمــد   الزمــان   الــذي   يحيــاه،   واملــكان   الــذي   يعيــش   فيــه،   والجســد   الــذي  

 يحيــا   بــه . 

ــام   كان   ــائدة  ) مه ــة   الس ــام   املعرف ــي   نظ ــد   الواع ــق   النق ــن   طري ــا   ع ــا   فحصن إذا   م

 مصدرهــا ( ،   فإننــا   ســنقحم   النظريــة   يف   خضــم   الــرصاع   االجتامعــي   والســيايس .  ولكــن  

 هــذا   الــرّصاع   كــام   يتــم   حاليــاً   ال   يجــاري   العــرص،   خصوصــاً   أنــه   يــدور   يف   عــامل   تســيطر  

 عليــه   إرادة   القــوة . 

إن   مــا   يقــيض   عــىل   تلــك   النزعــة   التاريخيــة   التــي   يعتنقهــا   العــروي   ويحطمهــا   مــن  

ــؤال   ــكه   بس ــذا   متس ــي   به ــة .  أعن ــة   املتوحش ــا   بالهوي ــبّث   صاحبه ــو   تش ــها،   ه  أسس

 ســاذج   حــول   الوجــود .  وهكــذا   فالعــروي   يخلــط   بــني   اآلخــر،   وبــني   الغــري،   واآلخريــن . 

ــز   بــني   األنرتبولوجيــة   الثقافيــة،   وبــني   فكــر   االختــالف .  وهــو   يخلــط   بــني    إنــه   ال   مييّ

 التاريخــي   والوجــود   التاريخــي   األصيــل .  هــذا   فضــالً   عــن   أن   مــا   يقولــه   عــن   الوجــود  

 العــريب   يتهــاوى   لوحــده .  ولســنا   يف   حاجــة   إىل   إبــراز   ضعــف   ذلــك .  فهــو   يقــول   عــىل  

 ســبيل   املثــال   يف   كتــاب    » األيديولوجيــة   العربيــة   املعــارصة « ،   الطبعــة   الفرنســية   ص  

ــاع   القــرن،   والعــرب   يطرحــون   عــىل   أنفســهم   ــة   أرب ــذ   مــا   يقــرب   مــن   ثالث  51 :   » من

 الســؤال   نفســه،   َمــنْ   هــو   اآلخــر،   وَمــنْ   هــو   أنــا؟ «  .  فكــام   لــو   مل   يكــن   هــذا   الســؤال  

ــا   ــا   له ــدوام .  في ــىل   ال ــود   ع ــري   يف   الوج ــه   التفك ــذي   يطرح ــاس   ال ــؤال   األس ــو   الس  ه

 مــن   ســذاجة،   تلــك   التــي   تدفــع   العــروي   إىل   أن   يتنــاىس   مســألة   الوجــود   واملوجــود،  

ــة .  إن   ــة   والعربي ــفة   اإلغريقي ــام   الفلس ــام   طرحته ــالف،   ك ــة   واالخت ــألة   الهوي  ومس

 أيديولوجيــة   العــروي   منهــارة   مــن   أساســها . 

8 -   يف   الشعب : 
نعلــم   أن   املغــرب   مل   يحــظ   بفكــر   فلســفي   أو   علمــي   أو   أديب   خــاص   بــه .  وحتــى   ابــن  

ــه   ــه   وأفق ــم،   إذ   إن   مطمح ــة   وحده ــىل   املغارب ــاً   ع ــدّ   وقف ــن   أن   يَُع ــدون   ال   ميك  خل

 الفكــري   كانــا   أوســع   مــن   ذلــك . 
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مل   يســاهم   املغــرب   إال   بكيفيــة   هامشــية   يف   بنــاء   ثقافــة   عاملــة .  هــذا   بالرغــم   مــن   أنــه  

 كان   ينتســب   يف   الوقــت   ذاتــه   إىل   األندلــس،   وإىل   املغــرب   الكبــري .  املغــرب   الــذي   كان  

 موطــن   الفالحــني   واملحاربــني   ومؤســيس   االمرباطوريــات،   مل   يعمــل   عــىل   بنــاء   ثقافــة  

 مكتوبــة .  يعلــل   البحاثــة   هــذا   األمــر   بغيــاب   جهــاز   دولــة   بريوقراطيــة .  ولكــن،   إذا   كان  

 اســتمرار   شــعب   مــا   يتجســد   يف   لغتــه  ) أو   لغاتــه ( ،   فكيــف   نفهــم   تاريــخ   املغــرب؟

مــن   األمــور   التــي   كانــت   تثــري   انتباهنــا   عــىل   الــدوام   كــون   الربابــرة   قــد   رفضــوا   بعنــاد  

 اتخــاذ   حــروف   أبجديــة   للكتابــة .  وليــس   التيفينــاغ   إال   مجــرد   شــفرة   مــن   العالمــات  

ــض   ــل   هــذا   الرف ــة   محــدودة .  ونحــن   نســتطيع   أن   نعل  املســتعملة   يف   أغــراض   يومي

 باللجــوء   إىل   التاريــخ   وعلــم   االجتــامع،   ورده   إىل   أمــور   مثــل   التنظيــم   القبــيل   املتفكك،  

 والمركزيــة   الســلطة،   وغيــاب   بريوقراطيــة   قويــة،   وِحــّدة   الغــزوات   االســتعامرية   التــي  

 حالــت   دون   توحيــد   البــالد . 

صحيــح   أن   كل   هــذه   األمــور   ال   تخلــو   مــن   فائــدة   ملــن   يريــد   أن   يقــرأ   تاريــخ   املغــرب  

 قــراءة   وضعيــة .  لكــنّ   الســؤال   البعيــد   مــا   زال   مل   يتضــح   بعــد .  فاملغــرب   العتيــق،   هــذا  

 الــذي   مل   يعــرف   الكتابــة،   مــا   زال   حــاالً   يف   جســد   الشــعب،   تتجــىل   مظاهــره   بالرغــم  

 مــن   األدب   الرســمي .  وهــي   مظاهــر   تتخــذ   يف   بعــض   األحيــان   شــكالً   رائعــاً   يتجــىل   يف  

ــذي   يســتعمله   ــة،   ويف   الوشــم،   والرســم   التشــكييل   ال  األدب   الشــعبي   وآداب   الصوفي

 الحرفيــون،   ويف   روعــة   الغنــاء   والرقــص :  إنهــا   صــور   تكشــف   عــن   نشــوة   مغــرب   متيــل  

 وثبتــه   املنتشــاة   نحــو   املحيــط . 

ــيّ   ــل   ط ــه   كادت   تدخ ــالل .  وذاكرت ــه   إىل   االضمح ــب،   يف   طريق ــرب   العجي ــذا   املغ ه

 النســيان   والالمبــاالة .  ونحــن   مــا   زلنــا   نكــرّس   مــا   أدخلــه   االســتعامر   واإلثنولوجيــا   مــن  

 تشــويه .  ال   يعنــي   هــذا   أننــا   نحــنّ   إىل   بعــث   مــا   هــو   عتيــق   ألنــه   كذلــك .  بــل   نريــد  

 إحيــاء   مغــرب   ال   تــدرِك   حقيقتَــه   ال   العقيــدة   الالهوتيــة،   وال   قــوة   العلــم   ومَتَكنــه . 

علينــا   إذن،   إذا   مــا   أردنــا   أن   نرســم   املغــرب   كأفــق   للفكــر،   وأن   ننظــر   إليــه   كمنبــع  

 يفيــض   فنــاً   وروعــة،   علينــا   أن   نجعلــه   يف   مســتوى   الوجــود   يف   حقيقتــه .  وهــذا  

 يعنــي   أن   علينــا   أن   نتوجــه   بأنظارنــا   نحــو   هــذا   الزمــن   املتعــدد   ملغــرب   ال   ميكننــا   أن  

 ننســاه،   مغــرب   ال   ميكــن   ال   ملعرفــة   القوانــني   التــي   تهيمــن   عــىل   البــرش   وتتحكــم   يف  

ــه .  ــع   جوانب ــا   بجمي ــي   أن   يحيط ــالق   امليتافيزيق ــات،   وال   لالنغ  املجتمع
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9 -   يف   الهوية   العمياء : 
ســبق   أن   قلنــا   إن   النزعــة   الرتاثيــة   ليســت   هــي   الــرتاث،   وإمنــا   هــي   إغفالــه   ونســيانه . 

 ومبــا   أنهــا   نســيان،   فهــي   تضــع   العقيــدة   الدوغامئيــة   عــوض   الســؤال   األنطولوجــي  

 الناقــد،   فتعطــي   األســبقية   ملوجــود   ثابــت   خالــد .  إن   النزعــة   الرتاثيــة   تريــد   أن   تبقــي  

 عــىل   هــذا   الثبــات   وذلــك   الخلــود   فتضعهــام   إىل   األبــد   يف   القانــون   الــذي   يهيمــن   عــىل  

 البــرش   ويتحكــم   يف   عالقتهــم   باألشــياء . 

ــه   ــة   ال   ميكــن   أن   تعمــل   إال   يف   مجــال    » واقــع «    نزعــت   عن ــد   أن   اإلرادة   الدوغامئي بي

ــد   النزعــة   الســلفية   أن   ــاً   مناســباً   لظهــور   الوعــي   الشــقي .  تري ــح   ميدان ــه   فأصب  فتنت

 تقهــر   هــذه   الصعوبــة   وتتجاوزهــا .  لــذا   فهــي   تطمــح   مطمحــاً   مذهبيــاً :  إنهــا   تريــد  

ــذا   الصــدد   النصــوص   ــح   مــن   فســاد   العــامل،   وتنقــذه   مــن   االنهيار ) انظــر   به  أن   تصل

ــة   لعــالل   الفــايس (.   املذهبي

ــرضوري   ــتوى   ال ــا   يف   املس ــىل   أن   تكون ــني   ع ــلفية   بقادرت ــة   وال   الس ــة   الرتاثي ال   النزع

 إلدراك   املغــرب   كأفــق   للفكــر   والفــن .  ومــا   الســبب   يف   ذلــك؟   ذلــك   أنهــام   ضاعتــا   يف  

 العــامل   املعــارص   وغرقتــا   يف   متاهاتــه،   فلــم   يعــد   بإمكانهــام   أن   تتحــررا   مــن   ســجنهام  

 الالهــويت،   وتخرجــا   عــن   ذاتهــام،   وال   أن   تقومــا   بوثبــة   نظريــة،   ومعنــى   ذلــك   أنهــام  

 أصبحتــا   عاجزتــني   عــن   أن   تدخــال   يف   حــوار   مــع   الخــارج  ) الــرش (  الــذي   يحــطّ   مــن  

 شــأنهام   وينخرهــام   مــن   الداخــل . 

ــا   ــدة   أنه ــوت   معتق ــع   الاله ــف   م ــة   تتكي ــل   التقني ــلفية   أن   تجع ــة   الس ــد   النزع تري

ــني :  ــن   اثن ــري   أمري ــن   توف ــن   م ــق   أن   تتمك ــذا   التلفي ــق   ه ــن   طري ــتطيع   ع  تس

ــة   دون   ــى   التقني ــرب   أن   يتبن ــتطاعة   املغ ــم   أن   باس ــي   تزع ــائل :  فه ــاد   يف   الوس اقتص

 أن   ميــس   هــذا   األمــر   البنيــة   االجتامعيــة   االقتصاديــة   التــي   تشــكل   قاعــدة   الســلفية  

 واألرضيــة   التــي   نشــأت   عليهــا،

ــا   ــي   تقيمه ــم   الت ــن   القي ــة   م ــة   خالي ــرتض   أن   التقني ــي   تف اقتصــاد   يف   األهــداف :  فه

ــة   ــذا   فهــي   تعتقــد   أن   باســتطاعتها   أن   تتحكــم   يف   التقني  كمؤسســات   يف   املجتمــع .  ل

ــه   مــن   أهــداف .   وتوجههــا   بحســب   مــا   ترمــي   إلي

إن   هذا   الضياع   الفكري   يحدد   شكالً   من   الهوية   العمياء   أصبح   سائداً   منترشاً . 



37

10 -   يف   التشبث   بالفوارق   واالختالف : 
 -  تتحدثــون   عــن   التقنيــة   بطريقــة   ال   تخلــو   مــن   التبــاس،   فالظاهــر   أنكــم   ترجعونهــا  

 إىل   نــوع   مــن   القضــاء   الجبــار . 

ــري   ــون   مص ــام   تعلم ــا   ك ــه .  إنه ــرياً   يف   ذات ــه،   وال   خ ــت   رشاً   يف   ذات ــة   ليس  -  إن   التقني

 عاملــي   للعلــم .  ومــا   مــن   مجتمــع   يســتطيع   أن   يوقــف   مــن   مدهــا :  فهــل   باســتطاعتنا  

 أن   نقــف   ضــد   مصــري   العــامل   ونحــول   دونــه؟   فحيثــام   يحــل   اإلنســان،   تكــون   التقنيــة  

 قــد   ســبقته،   كأرض   ثانيــة . 

 -  وهذا   يعني   أنها   موجودة   يف   كل   مكان،   مهام   كانت   نوعية   املجتمع . 

 -  أجــل .  لنأخــذ   املغــرب   مثــاالً .  إننــا   نســتورد   اآلالت   كــام   نســتجلب   مــا   ندعــوه   منــاذج  

 التنميــة .  وهــذه   النــامذج   تتمتــع   بقــدرة   فعالــة،   ولهــا   إمكانيــة   عــىل   التكيُّــف   حســب  

 املجتمعات . 

ــع   ــم   تتمت ــكان   تصامي ــام   بإم ــؤس،   ك ــىل   الب ــىل   القضــاء   ع ــا   أن   تســاعد   ع  -  بإمكانه

ــق    ــط   أن   تحق ــن   الضب ــة   م  بدرج

   مستوى   معيناً   من   النمو   االقتصادي .. 

 -  هــو   ضبــط   مــن   حيــث   إن   الجســم   البــرشي   عبــارة   عــن   خــزّان   مــن   العمــل   القابــل  

 للحســاب،   يتجــىل   يف   قدرتــه   عــىل   

   العيش   والتكاثر   واملوت . 

 -  وما   مآل   هذه   اآلالت   والنامذج   املستوردة؟

 -  إنهــا   تعطــي   صــورة   مزدوجــة   عــن   منظومتهــا .  فهــي   تَولــد   تقنوكراطيــات   محليــة  

 للســهر   عــىل   تســيريها .  

ــدى   ــني   م ــن   ال   نتب ــدود .  فنح ــري   مح ــه   غ ــل   يف   ذات ــك   يظ ــن   ذل ــج   ع ــم   النات    والرتاك

 امتــداده .  إننــا   نســتورد   مــع   هــذه   اآلالت   والنــامذج   نوعــاً   مــن   العالقــة   لإلنســان   مــع  

 ذاتــه   ومــع   الطبيعــة،   ولإلنســان   مــع   أمثالــه،   ولإلنســان   مــع   الوجــود ... 

وهل   ميكن   لهذه   العالقة   األنطلوجية   أن   تستورد   هي   األخرى؟

يصح   أن   نتكلم   عن   نقل   مشوه   للتقنية . 

ماذا   تعنون   بهذا؟

لنســتعرض   بعجالــة   مســألة   التقنيــة   كــام   يعرضهــا   هايدغــر   مــن   حيــث   إنهــا  
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ــام   ميــرّ   الغــرب   إال   ويخلــف   بصــامت   فكــر   هايدغــر .  ــة «  .  فحيث   » ميتافيزيقــا   مكتمل

ــه .   ــر   يف   طريق ــة   هايدغ ــي   طلع ــرشق   إال   ويالق ــث   ال ــام   ينبع  وحيث

ــد   ــالف .  لق ــر   االخت ــن   فك ــود،   م ــري   يف   الوج ــن   التفك ــوع   م ــي   ن ــة   ه ــذه   الطلع وه

 انبعــث   بــني   اليونــان   وفكــر   هايدغــر،   بــني   الــرشق   والغــرب،   شــعاع   نــور   ال   ينطفــئ . 

 فليــس   مارتــني   هايدغــر   مجــرد   فيلســوف   بــني   فالســفة   القــرن   العرشيــن،   فهــو   الــذي  

 يســهر   عــىل   تشــييع   جنــازة   الفكــر   الغــريب .  وهــذا   مــا   جعلــه   ينشــغل   مبســألة   التقنيــة  

 ويوليهــا   اهتاممــه . 

 -  وما   شأننا   نحن   وهذا؟

 -  إننــا   نســري   يف   املوكــب   نفســه   مــع   هايدغــر،   ونذهــب   إىل   القــول   إن   التقنيــة   مــن  

ــوة،   هــي   األســاس   ــث   هــي   إرادة   ق ــن   حي ــة « ،   وم ــا   مكتمل ــث   هــي    » ميتافيزيق  حي

ــاس،   أكــرث   مــن   أيّ   ــل،   يدعــو   الن ــه   مثي ــذار   كــوين   مل   يتقــدم   ل ــه   إن ــذي   يقــوم   علي  ال

ــه .  ــاء   إىل   الوجــود   واإلنصــات   إلي ــت   مــى،   إىل   اإلصغ  وق

ومــع   ذلــك   فــإن   هايدغــر   قــد   ألــحّ   أكــرث   مــن   الــالزم   عــىل   اكتســاح   العــامل،   كــام   أكــد  

 أن   قــدر   اإلنســان   هــو   أنــه   ســيصبح   حيوانــاً   يفقــد   كل   إنســانية . 

ــي   ــي   أن   نلق ــر .  فيكف ــات   هايدغ ــد   تخوف ــي   تؤك ــارات   الت ــك   األم ــة   تل ــت   قليل ليس

ــا .   ــل   ذواتن ــا   ونتأم ــن   حولن  نظــرة   م

فحتــى   الشــعر   ذاتــه   قــد   أصبــح   اليــوم   حســاباً   للكلــامت،   وغــداً   نوعــاً   مــن   الكتابــة  

 املقننــة   املدروســة .  أمل   نســمع   اليــوم   بــآالت   قــادرة   عــىل   التمتــع   بالرغبــات .  ولكــنَّ  

ــي،   عــىل   ــري   املجــازي   يعن ــة   والحساســية .  وهــذا   التعب  فكــر   هايدغــر   شــديد   الرهاف

ــاة   ــا   دع ــا   ردده ــة   طامل ــك   حج ــرش  ) وتل ــة   ليســت   هــي   ال ــال،   أن   التقني ــبيل   املث  س

ــى   الوجــود .  ــق   مبعن ــا   مســألة   تتعل  النزعــة   اإلنســانية ( ،   ولكنه

ــا   ــث   عــام   يربطن ــا .  ولكــن،   لنعــد   إىل   الحدي ــذه   القضاي ــك،   إن   ســلمنا   به ــر   كذل األم

 مباهيــة   التقنيــة .  فالتقنيــة،   بالرغــم   مــن   كل   يشء،   هــي   مــن   أصــل   غــريب .  فهــي   تعنــي  

ــامل   ــا   اكت ــى   م ــا   مبعن ــع .  إنه ــيطرة   والتوّس ــدف   إىل   الس ــوة   ته ــا   إرادة   ق ــبة   لن  بالنس

 املعرفــة   املطلقــة .  فهــل   بإمكاننــا   أن   نجعــل   تلــك   اإلرادة   تعمــل   لصالحنــا   نحــن؟

ــات   ــذي   يدخــل   يف   املكون ــذا   النحــن   ال ــن   ه ــذا   النحــن؟   م ــن   ه ــا   نحــن؟   م صالحن

 الجوهريــة   للتقنيــة؟   ليــس   الــرشق   مجــرد   حركــة  ) جدليــة،   تأمليــة،   ثقافيــة ...(  تتجــه  
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ــه   ــا   يروي ــإن   م ــذا   ف ــه .  ل ــق   اآلخــر   وغايت  نحــو   الغــرب .  إن   كال   منهــام   يشــكل   منطل

ــمس   ــرب   كش ــن   الغ ــة،   وع ــمس   خارجي ــرشق   كش ــن   ال ــني  ) ع ــن   الشمس ــل   ع  هيج

ــا .  ــل   امليتافيزيق ــه   يف   حق ــدرك   بتامم  توجــد   داخــل   الفكــر   العاملــي (  يُ

ــم   ــة،   إذا   كنت ــا   املحرف ــة   وصورته ــن   التقني ــا   ع ــاز   يف   حديثن ــذا   املج ــل   ه ــا   دخ وم

 تتذكــرون   صلــب   حوارنــا؟

ــام   كان   ــاملة،   مه ــة   ش ــي   عاملي ــدة   فه ــا   واح ــا   أنه ــدة .  ومب ــة   واح ــة   ماهي إن   للتقني

ــوالت   ــد   مفع ــيشء   الوحي ــد   أن   لل ــا .  بي ــذي   تتخــذه   يف   انتشــارها   وذيوعه  الشــكل   ال

 يتخــذ   فيهــا   مظاهــر   التشــبه   والتظاهــر   واالختــالف   والتنــوع .  وهــذا   هــو   مــا   نطلــق  

ــة .  ــه   النقــل   املحــرف   للتقني  علي

وماذا   يعني   ذلك؟

ــي   ــة   الت ــة   امليتافيزيقي ــبة   لألرضي ــة   بالنس ــذ   صــورة   مزدوج ــة   تتخ ــة   التقني إن   ماهي

ــد   دخــل   اإلســالم   ــه   أرســطو   ق ــل   إن   إل ــام   قب ــا   في ــه .  قلن ــا   اإلســالم   ولغت ــوم   عليه  يق

 حتــى   قبــل   ظهــور   اإلســالم   ذاتــه .  وباســتطاعتنا   أن   نقــول   إن   أورغانون   أرســطوطاليس  

 أيضــاً   قــد   تقــدم   التقنيــة،   وظهــر   قبــل   أن   تصبــح   هــذه   قــَدراً   لإلنســانية .  لــذا   ينبغــي  

ــا   نحــو   هذيــن   النوعــني   مــن   امليتافيزيقــا،   ونعمــل   عــىل   املواجهــة    أن   نوجــه   أنظارن

 بينهــام .  ونحــن   مأخــوذون   يف   هــذا   البــون   بفعــل   حركــة   مل   يتقــدم   لهــا   مثيــل . 

أهذا   ما   تطلقون   عليه   التشبث   بالفوارق   و»االختالف   الذي   ال   مساومة   فيه « ؟

أجــل .  وهنــاك   أشــكال   أخــرى   مــن   البــون   واالنفصــال   التــي   تفســح   املجــال   للــرصاع  

ــام   إال   ــا   عنه ــذان   تحدثن ــش   الل ــالف   املتوح ــاء   واالخت ــة   العمي ــا   الهوي ــف .  وم  العني

 دليــالن   واضحــان   أشــد   الوضــوح   يبهــران   األعني،بــل   ويرضبــان   الجســد   رضبــة   ســالح  

ــوت   ــم   الاله ــطني .  باس ــىل   فلس ــى   ع ــة،   يق ــة   العربي ــدة   األم ــم   وح ــاش .  فباس  رش

 نخلــص   إىل   العنــف .  إن   فكــر   االختــالف   هــو   خلخلــة   للميتافيزيقــا   عــن   طريــق   نقــد  

 مــزدوج،   ورصاع   مــزدوج   ومــوت   مزدوجــة . 

وملاذا   هو   نقد   مزدوج؟

إنــه   نقــد   يوجــه   إىل   شــكيل   امليتافيزيقــا،   كــام   يوّجــه   إىل   املواجهــة   بينهــام .  ويف  

 الواقــع،   ليــس   أمامنــا   إال   خيــار   واحــد :  هــو   أن   نفكــر   يف   املغــرب   كــام   هــو،   أي   كمــكان  

 طبوغــرايف   يقــع   عــىل   مفــرتق   طــرق   بــني   الــرشق   والغــرب .  إن   املغــرب،   كأفــق   للفكــر،  
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ــه   الخاصــة   ــه   وهــو   يلهــج   بلغت ــة   ينبغــي   أن   ننصــت   إلي  مل   يعــرف   بعــد .  فمــن   جه

) بلغاتــه ( ،   ومــن   جهــة   أخــرى،   فوحــده   الخــارج   إذا   مــا   أعيــد   التفكــري   فيــه،   وزحــزح  

 عــن   مركزيتــه،   وخلخــل،   وأبعــد   عــن   تحديداتــه   املهيمنــة،   وحــده   هــذا   الخــارج   مــن  

 شــأنه   أن   يبعدنــا   عــن   الهويــة   العميــاء   واالختــالف   املتوحــش .  وحدهــا   إعــادة   إعــامل  

 الفكــر   يف   الخــارج   بامكانهــا   أن   تحررنــا   مــن   الحاجــة   إىل   األب   وتنتزعهــا   مــن   جذورهــا  

 امليتافيزيقيــة .  وحينئــذ   ســنتجه   نحــو   فكــر   يتيــم   ال   يخضــع   إال   لســيادة   نفســه . هذا  

 هــو   املعنــى   اآلخــر   ملــا   نقصــد   إليــه   بالتشــبث   بالفــوارق،   وتلــك   هــي   العالقــة   التــي  

 نرتئيهــا   مــع   فكــر   االختــالف . 

وماذا   تقصدون   باملوت   املزدوجة؟

لقــد   ســبق   للفيلســوف   اليونــاين   هرياقليــط   اإللهــي   أن   قالهــا   بصوتــه   املــيلء  

ــون   ــا   مــن   يحي ــدون   األمــوات،   ي ــا   أيهــا   الخال ــدون،   وي  باأللغاز :  » أيهــا   األمــوات   الخال

 نتيجــة   مــوت   أولئــك،   وميوتــون   يف   ســبيل   حيــاة   هــؤالء «    إن   كرامــة   اإلنســان   ورشفــه،  

ــه؟  *  ــا   أعني ــون   م ــوات .  أتفهم ــني   األم ــه   ب  هــو   أن   يســتحق   موت

 •  نرُش   هذا   النص   باللغة   الفرنسية   يف : 

   Les Temps Modernes  ( Du Maghreb ),  N 375   Bis ,  Octobre 1977 , pp7-20 . 

نرَش ع. بنعبد العايل   هذه   الرتجمة   يف :  مجلة   أقالم   املغربية،العدد4،   أكتوبر   سنة   1978
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القسم الثاين

حول الصهيونية واليسار الغريب
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حوار   مع   الكاتب

 إن   العامــل   املشــرتك   الــذي   يجمــع   مختلــف   النصــوص   الــذي   ضمهــا  ) الخطيبــي ( 

ــرتاتيجية   ــا   الس ــو   خضوعه ــريوت (  ه ــودة  -  ب ــزدوج «   ) دار   الع ــد   امل ــه    » النق  يف   كتاب

 واحــدة،   لكنهــا   تعمــل   يف   واجهــات   متعــددة،   تلــك   هــي   اســرتاتيجية   النقــد   املــزدوج  

 التــي   تحيــا   عــىل   هامــش   امليتافيزيقــا   فرتمــي   إىل   تفكيــك   املفهومــات   األساســية   التــي  

 تقــوم   عليهــا   الفلســفة   التقليديــة   كمفهــوم   الكليــة   واألصــل،   والهويــة   والوحــدة . 

ــي   أن   اليســار   األورويب   ال   ــني   الخطيب ــريب «    يب ــة   واليســار   الغ ــص    » الصهيوني ويف   ن

 يخــرج،   بصــدد   املســألة   اليهوديــة،   عــن   امليتافيزيقــا   وال   يتحــرر   مــن   مفهوماتهــا .  لــذا  

 فهــو   يدخــل   معــه   يف   حــوار   ليفــكك   مفهومــات   الهويــة   واألصــل   وتلــك   املفهومــات  

 التــي   تقــوم   عليهــا   األيديولوجيــة   الصهيونيــة .  فليســت   الصهيونيــة   يف   نظــر   الخطيبــي  

 إال   عــودة   تهكميــة   للوعــي   الشــقي،   وانفصــاالً   ال   متناهيــاً   يحيــا   عــىل   أمــل   العــودة  

 املمكنــة   نحــو   الــذات   واســرتجاع   الهويــة   العميــاء   واألصــل   املفقــود .. 

ولتوضيح   هذه   االسرتاتيجية   طرحنا   بعض   األسئلة   عىل   املؤلف : 

•   عندمــا   ظهــر   كتــاب  ( Vomito Blanco )  ســنة   1974   كان   حــواراً   مــع   اليســار  

 األورويب   حــول   املســألة   اليهوديــة .  فهــل   هنــاك   مــا   يــرر   نقلــه   إىل   العربيــة   يف   نظرك؟  
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 وملزيــد   مــن   اإليضــاح   هــل   وظفــت   يف   هــذا   الكتــاب   بعــض   املفاهيــم   التــي   تعتقــد  

 أنهــا   رضوريــة   إلعــادة   النظــر   يف   املســألة   اليهوديــة،   وبالتــايل   فهــي   تصلــح   للقــارئ  

 العــريب   كــا   تصلــح   لغــره،   وليســت   وليــدة   ظــروف   مؤقتــة؟

 -  ينبغــي   أن   نذكــر   بــأن   هــذا   الكتــاب   ألــف   بعــد   حــرب  1967 ،   وأعنــي   يف   فرتة  

ــة،   وبعــد   الضعــف   ــة   العربي ــي   ُمنيــت   بهــا   القضي ــا،   أي   بعــد   الهزميــة   الت  بعينه

 الــذي   حــل   باليســار   العــريب   ذاتــه .  لقــد   متخــض   عــن   هــذه   الهزميــة،   كــام   هــو  

 معــروف،   نتائــج   وخيمــة،   لكنهــا   مل   تكــن   كلهــا   نتائــج   ســلبية،   بــل   كانــت   إيجابيــة  

 كذلــك،   فقــد   ســمحت   للثــورة   الفلســطينية   بتطويــر   مواقفهــا   وتحديدهــا،  

ــة   ــه   األيديولوجي ــذ   مســألة   هــذا   االنهــزام   وداللت ــد   واجــه   الفلســطينيون   آنئ  وق

ــداً   ــاً   جدي ــم   منوذج ــل   تحرره ــن   أج ــوا   م ــم   أن   ينحت ــرتاتيجية،   وكان   عليه  واالس

ــات   ــث   كان   يعكــس   أيديولوجي ــذي   يســود   العــامل   العــريب،   حي ــك   ال ــراً   لذل  مغاي

 ال   تنســجم   فيــام   بينهــا .  واألدهــى   مــن   ذلــك   أنــه   كان   ترديــداً   للنــامذج   العامليــة  

ــى   األورويب .   الســائدة   وخصوصــاً   النمــوذج   األمــرييك   والســوفيايت،   وحت

مل   يكــن   هــذا   االنهــزام   إذن   ذا   داللــة   ســلبية   مــن   الناحيــة   التاريخيــة .  أمــا   مــن  

 الناحيــة   النظريــة   فــكان   ينبغــي   عــىل   النظريــة   أن   تواكــب   التطــورات   التاريخيــة،  

ــت   ــد   كان ــاء،   لق ــعارات   جوف ــد   ش ــرد   تردي ــىل   مج ــاب   ع ــرص   الكت ــيك   ال   يقت  ل

 املواكبــة   تعنــي   أساســاً   االرتقــاء   بالنظريــة   إىل   مســتوى   هــذه   القضيــة،   كان   عــيلّ  

 أن   أكتــب   ســجاالً   عنيفــاً   يف   مســتوى   عنــف   القضيــة،   كان   عــىل   عنــف   النــص   أن  

 يســاوق   العنــف   الــذي   تعرفــه   ســاحة   املعركــة . 

كنــت   أرتئــي   إذن،   وأنــا   أقــدم   عــىل   هــذا   العمــل،   رضورة   اللجــوء   إىل   نظريــات  

 ومفاهيــم   كان   بإمكانهــا   أن   تســاعد   عــىل   النفــاذ   إىل   عمــق   املســألة   الفلســطينية،  

 وعــن   طريقهــا،   إىل   مســألة   العالقــة   بــني   اليهوديــة   واإلســالم،   بــني   العــرب   واليهود . 

والحــال   أن   اليهــود   أنفســهم   قــد   لعبــوا   دوراً   نظريــاً   أساســياً   يف   الغــرب،   فــكان  

 منهــم   كبــار   املفكريــن   أمثــال  ) ســبينوزا (  وآينشــتاين   وفرويــد   وماركــس   وآخريــن  

 غريهم . 

كان   عــىل   تنظــري   هــذا   الــرصاع   أن   يحــدد   املواقــع   االســرتاتيجية   التــي   ينطلــق  

 منهــا .  لــذا   اخــرتت   مواقــع   نظريــة   ثالثــة   هــي :  املســيحية   ثــم   ماركــس   وفرويــد . 
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ــه   املســيحية   بالنســبة   لليهــودي .  مــاذا   كان   املســيح      تســاءلت   أوالً   عــام   متثل

 مــن   حيــث   هــو   مفهــوم   ميتافيزيقــي   نظــري   يف   عــني   اليهــودي؟   فلرمبــا   كان   هــو  

ــان «    ــذي    » خ ــودي   ال ــيح   ذاك   اليه ــون   املس ــث   يك ــه،   بحي ــة   ذات ــوم   الخيان  مفه

 شــعبه   فأقــام   أخالقــه   عــىل   هــذا   املفهــوم،   لقــد   اتخــذت   بنــوع   مــن   الســخرية  

ــة ...  ــة   اليهودي ــة،   اتخــذت   املســيح   كمفهــوم   خــان   الديان  مفهــوم   الخيان

ــاً   ــاره   يهودي ــه   هــو   موقــع   ماركــس   باعتب ــذي   انطلقــت   من ــاين   ال املوقــف   الث

 معاديــاً   للصهيونيــة   وقــد   كان   لذلــك   نتائجــه،   ســواء   بالنســبة   لألنظمــة   السياســية  

ــوص،   أو   عنــد   اليســار   الــذي   اســتلهم    يف   العــامل،   والعــامل   العــريب   عــىل   الخص

ــية .  ــة   املاركس  األيديولوجي

ــد،   وهــو   أيضــاً   يهــودي   كــام   املوقــف   الثالــث :  هــو   التحليــل   النفــيس   وفروي

 نعلــم . 

    تعمــدت   انتقــاء   بعــض   النظريــات   وأهملــت   أخــرى   مثــل   نظريــة  ) هايدغــر ( 

 الــذي   مل   يكــن   يهوديــاً،   لكنــي   فضلــت   أن   أنطلــق   مــن   النظريــات   التــي   منــت   يف  

ــذا   ــرصاع .  وهك ــم   ال ــا   أن   تســاعدنا   عــىل   فه ــي   يف   إمكانه ــة   والت  حضــن   اليهودي

 خلصــت   إىل   مفهــوم   الوعــي   الشــقي . 

إن   املســيح   نبــي،   ولكنــه   منظــر   أيضــاً .  منظــر   عمــيل   كــام   يقــول  ) غرامــيش (. 

 وهــذا   شــأن   ماركــس،   إنــه   منظــر   وداعيــة   أيديولوجــي،   أمــا   فرويــد   فهــو   عــامل  

ــاً   مــا   وقطيعــة :  املســيح   بالنســبة   ــة   انفصام  ومنظــر .  لقــد   أحــدث   هــؤالء   الثالث

 لشــعبه   والشــعب   املختــار،   وذلــك   عندمــا   أقام   املســيحية   عــىل   مفهوم   الشــمولية،  

 إن   املســيح   أســس   نزعــة   إنســانية   شــمولية .  وهــذا   شــأن   ماركــس   الــذي   جعــل  

 مــن   الــرصاع   الطبقــي   محــرك   التاريــخ،   ومــن   تحريــر   الطبقــة   العاملــة   غايــة   يرمي  

ــامل   اتحــدوا «    شــعار   شــمويل   ــا   عــامل   الع ــخ   اإلنســانية .  إن   شــعار    » ي ــا   تاري  إليه

 عاملــي .  أمــا   فرويــد   فإنــه   يهــودي   ملحــد   مثــل   ماركــس،   ولكنــه   كان   يف   موقــف  

 أكــرث   تعقيــداً   باعتبــار   أنــه   مل   يعتنــق   الصهيونيــة   قــط .  إن   التحليــل   النفــيس   عــرف  

ــك   يف   أواخــر   القــرن   املــايض،   ويف   نفــس   ــا،   وذل ــاً   منه ــا (  وانطالق  مجــده   يف  ) فيين

 الحقبــة   ونفــس   املوقــع   اندلعــت   الصهيونيــة .  لقــد   منــت   الصهيونيــة   يف   مــوازاة  

 مــع   التحليــل   النفــيس،   وقــد   التقــت   طرقهــام   يف   بعــض   األحيــان،   فذهــب   البعــض  
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 إىل   تربيــر   الصهيونيــة   وإقامتهــا   عــىل   نظريــة   التحليــل   النفــيس،   وبالرغــم   مــن   كل  

 هــذا   فــإن   فرويــد   ذاتــه   مل   يعتنــق   الصهيونيــة،   غــري   أنــه   مل   يكــن   مناهضــاً   لليهــود . 

 ومــا   كان   يهمنــي   أنــا   هــو   كيــف   فكــر   فرويــد   يف   املســألة   اليهوديــة . 

ــك   أن   ــة .  ذل ــرف   الصهاين ــن   ط ــديد   م ــض   ش ــد   لرف ــة   فروي ــت   نظري    تعرض

) فرويــد (  خلخــل   مفهــوم   الواحــد   فذهــب   إىل   أن   هــذا   املفهــوم   مفهــوم   مــرصي  

ــة   ــع   بهوي ــه   يتمت ــد   جعل ــرصي،   لق ــوىس   م ــأن   م ــم   ب ــام   زع ــون   ك ــع   ألخنات  يرج

 مزدوجــة،   فصــدع   بذلــك   حنــني   اليهــود   وتشــوفهم   األســطوري   إىل   الوحــدة .  لقــد  

ــة   واالنقســام   والتمــزق   والدياســبورا .  ــد   االزدواجي  أقحــم   فروي

ــه   فلســفياً   عــن   ــا   كان   هيجــل   يعــرب   عن ــت   أن   هــذا   التمــزق   هــو   م لقــد   تبين

 طريــق   مفهــوم   الوعــي   الشــقي،   فاســتعنت   بتحليــالت   هيجــل   حــول   هــذا   املفهــوم  

ــم   ــد   أن   يفه ــن   يري ــيحي   مل   يك ــل   مس ــأن   هيج ــامً   ب ــذر   عل ــكل   ح ــتعملتها   ب  واس

 تاريــخ   اليهــود . 

ــال   ــن   االنفص ــرب   ع ــايس   يع ــوم   أس ــقي   مفه ــي   الش ــوم   الوع ــر   يل   أن   مفه     ظه

 الالنهــايئ   للكائــن،   وإن   اليهــودي   هــو   ذاك   الكائــن   الــذي   يعيــش   هــذا   االنفصــال  

ــايئ ...   الالنه

ــايب   حــول   املســألة   ــا   يف   كت ــي   انطلقــت   منه ــة   الت ــع   النظري ــت   املواق ــك   كان تل

 اليهوديــة،   ولنعــد   اآلن   لإلجابــة   عــن   ســؤالك   حــول   رضورة   نقــل   الكتــاب   إىل  

ــي   أرى   أن   هــذا   ــامل   العــريب،   إنن ــم   إىل   الع ــة   وإدخــال   هــذه   املفاهي  اللغــة   العربي

ــا   ــيايس،   م ــتوى   الس ــارع   يف   املس ــا   نص ــا   عندم ــك   ألنن ــدة .  وذل ــن   فائ ــو   م  ال   يخل

 نــزال   نســتعمل   حججــاً   ال   تقــوم   عــىل   دعامــة   قويــة،   ونــردد   شــعارات   وتحليــالت  

ــه   ــار   أن  ســطحية .  إن   الحــوار   مــع   املاركســية   يبــدو   يل   مــن   األهميــة   مبــكان   باعتب

 يطــرح   مســألة   هويــة   الفــرد   وعالقتهــا   بالــرصاع   الطبقــي   وهــي   مســألة   غالبــاً   مــا  

 تتعــرض   لإلهــامل   مــن   طــرف   الحــركات   السياســية   يف   العــامل   العــريب،   حيــث   يطبــق  

 منــوذج   عــام   للــرصاع   الطبقــي،   ال   يســمح   للفــرد   بــأن   يعيــش   هــذا   الــرصاع   بالفعــل . 

 لــذا   اســتعملت   يف   كتــاب   آخــر   مفهــوم   املناضــل   الطبقــي   لــيك   أنبــه   إىل   أن   الفــرد  

ــه   يف   مســتقبل   موهــوم .  إن   ــي   ب ــه   دون   أن   يرم ــش   نضال  املناضــل   ينبغــي   أن   يعي

ــن   ــرياً   ع ــل   كث ــريب   ال   ينفص ــامل   الع ــه   يف   الع ــدث   عن ــذي   نتح ــي   ال ــرصاع   الطبق  ال
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 امليتافيزيقــا،   فهــو   يلجــأ   إىل   مفهــوم   الفاشــية   فريمــي   باملســتقبل   يف   خــارج   مجهــول . 

ــه،   ــئلة   علي ــرح   األس ــيس   ورضورة   ط ــص   املارك ــة   الن ــارة   إىل   أهمي ــي   اإلش تكف

 انطالقــاً   مــن   إشــكاليات   محليــة .  وباســتطاعة   املفكريــن   العــرب   أن   يســائلوا   النــص  

 املاركــيس   انطالقــاً   مــن   قضايــا   عربيــة   ومــن   زوايــا   عربيــة . 

ــن   يف   ــى   اآلن   يتجنــب   أغلــب   املفكري ــد .  وحت وهــذا   يصــدق   أيضــاً   عــىل   فروي

ــون   ــم   يعرتف ــيس   وه ــل   النف ــن   التحلي ــد   وع ــن   فروي ــث   ع ــريب   الحدي ــامل   الع  الع

ــط   ــم   الخل ــذات .  وهكــذا   يت ــه   يعنيهــم   هــم   بال ــه   ولكنهــم   ال   يعتــربون   أن  بأهميت

 يف   التحليــل   النفــيس   بــني   طريقــة   العــالج،   وهــي   تقنيــة   ميكــن   تأويلهــا   وتكييفهــا  

 حســب   املواقــع   واللغــات   والبلــدان .  ولكــن   ال   ينبغــي   أن   ننــىس   أن   هــذه   الطريقــة  

 نفســها   تدعونــا   إىل   اإلصغــاء   آلالم   الغــري .  ولهــذا   أهميتــه .  باســتطاعتنا   إذن   أن   نطبق  

ــاذا   ال   ــاً   يف   هــذا،   مل ــا   حســب   الظــروف .  ولســت   أرى   مانع ــة   ونكيفه  هــذه   التقني

ــة   لهــذا   األمل   يف   العــامل   العــريب؟  نصغــي   ألمل   الغــري؟   ملــاذا   ال   تتعــدد   اآلذان   املصغي

ثــم   هنــاك   إىل   جانــب   هــذه   التقنيــة   فكــر   فرويــد،   ال   أقــول   نظريــة   ومعرفــة  

 وإمنــا   طريقتــه   يف   تأويــل   الالشــعور   وهــي   تصــدق   يف   مجــاالت   متعــددة   ســواء   يف  

 الفــن   أو   يف   العلــم   أو   يف   الفلســفة،   مثلــام   أن   املاركســية   تأويــل   للقــوى   الالشــعورية  

 التــي   تهيمــن   عــىل   التاريــخ .  إن   إهــامل   الالشــعور   ورفضــه   يف   العــامل   العــريب  

ــل   النفــيس   ــي   تفــرسه .  وباســتطاعة   التحلي ــه   جــذوره   الت ــه،   كــام   ل ــه   داللت  يشء   ل

ــورة   ــعرون   بخط ــرب   يش ــريب،   وأن   الع ــود   الع ــوت   يف   الوج ــن   املكب ــف   ع  أن   يكش

ــو   ــه   وه ــن   نفس ــث   ع ــاب   الحدي ــريب   يه ــن   الع ــري   أن   الكائ ــيس.   غ ــل   النف  التحلي

ــث   عــن   الغــري   أو   الصمــت ...   يفضــل   الحدي

ولنعــد   إىل   املســألة   الصهيونيــة   لنقــول   بأننــي   مل   أدخــل   هــذه   النظريــات   ألول  

 مــرة،   فهــي   معروفــة   يف   العــامل   العــريب   غــري   أن   التأويــالت   تتبايــن   وتتفاضــل   فيــام  

 بينهــا . 

ــم،   ــل   مــوىس   عــى   إبراهي ــد   فضَّ ــت   تســتغرب   لكــون   فروي ــك   فأن ــع   ذل •   وم

 فتقــرتح   مفهــوم   عقــدة   إبراهيــم   لتطعيــم   مــا   قالــه   فرويــد   حــول   مــوىس  

 واليهوديــة . 
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 -    أنشــأ   فرويــد   مفهــوم   عقــدة   أوديــب،   وقــد   تحــدث   بعــض   علــامء   التحليــل  

 النفــيس   فيــام   بعــد   عــن   عقــد   أخــرى .  ويظهــر   أن   فرويــد   يلــح   عــىل   أهميــة   هــذه  

 العقــدة،   فهــو   يعطيهــا   مكانــة   قصــوى   يف   تحديــد   نشــأة   الشــخصية،   ويــرى   فيهــا  

 مصــدراً   للصدمــات   والرصاعــات   التــي   تعرفهــا   الشــخصية   فيــام   بعــد .  وأنــا   ال  

ــت   تشــكِّل   ــا   إذا   كان ــدة،   وم ــة   هــذه   العق ــد   أن   أدخــل   يف   جــدال   حــول   أهمي  أري

 القانــون   األســاس   لتفســري   مختلــف   الصدمــات   وهنــاك   عــىل   كل   حــال   مــن   يذهــب  

 هــذا   املذهــب   مــن   علــامء   التحليــل   النفــيس .  غــري   أن   هنــاك   مــن   قــام   ضــد   هــذا  

ــا   أن   هــذه    املوقــف،   ونذكــر   كتــاب  ) دولــوز   وغواتــاري (  ضــد  -  أوديــب،   فقــد   بين

 العقــدة   حكايــة   ال   تخــرج   عــن   املؤسســات   االجتامعيــة   املعروفــة،   وأن   فرويــد   يريــد  

 أن   يقحــم   عــن   طريقهــا   كل   املشــاكل   داخــل   مؤسســة   األرسة   فيعيــد   كل   األمــور   إىل  

 نظــام   واحــد،   ويخضعهــا   لقانــون   أســايس   هــو   قانــون   األرسة . 

مل   أكــن   أرمــي   إذن   ملناقشــة   فرويــد   بصــدد   أهميــة   عقــدة   أوديــب .  لقــد   أوليــت  

 اهتاممــي   لكتابــه  ) مــوىس   والتوحيــد (.  وال   ينبغــي   أن   ننــىس   الضغــوط   التــي   لقيهــا  

 فرويــد   مــن   طــرف   بعــض   اليهــود   الذيــن   حالــوا   بينــه   وبــني   نــرش   هــذا   الكتــاب .  إن  

 مــا   لفــت   انتباهــي   هــو   أن   فرويــد   يف   هــذا   الكتــاب   نــيس   صــورة   أكــرث   قدمــاً   وأهمية  

 مــن   صــورة   مــوىس   وتلــك   هــي   صــورة   إبراهيــم   أول   مــن   أســس   رشيعــة   الكتــاب  

 املقــدس .  كيــف   أمكــن   لفرويــد   أن   ينــىس   هــذه   الصــورة   التــي   هــي   حــوار   مــع   الله . 

 ويف   هــذا   الحــوار   نجــد   رشيعــة   التضحيــة   والفــداء،   ويف   النهايــة   مســألة   الخطيئــة  

 واإلثــم   واســتحالة   تطبيــق   الرشيعــة   دون   هــذا   اإلثــم .  مل   يــول   فرويــد،   إذن،   اهتاممــاً  

 لهــذه   الصــورة   ســواء   يف   تفســريه   ألصــل   الديانــة   أو   يف   تفســريه   الرمــزي   لنســبه   هــو . 

 إننــي   أميــل   إىل   االعتقــاد،   عــىل   العكــس   مــن   ذلــك،   أن   مفهــوم   الرشيعــة   يف   الكتــاب  

 املقــدس   ســابق   عــىل   التفســري   الــذي   يعطيــه   فرويــد،   وأن   فرويــد   نفســه   إبراهيمــي  

ــون   ــري   القان ــم،   ال   لتفس ــدة   إبراهي ــوم   عق ــت   مفه ــذا   أدخل ــم،   ل ــري   أن   يعل ــن   غ  م

 األرسوي   كــام   فعــل   فرويــد،   ولكــن   لتفســري   نشــأة   قبيلــة   و»أمــة «    بكاملهــا .  فهــذه  

 العقــدة   يف   نظــري   هــي   املصــدر   الرمــزي   للرشيعــة   املوســوية .  إن   مــا   كان   يهمنــي  

ــح   طــرق   ــه   أســئلتنا   نحــن   لفت ــل   النفــيس،   وأطــرح   علي  إذن   هــو   أن   أحــاور   التحلي

 جديــدة   نحــو   البحــث . 
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•   يظهــر   أن   مــا   تقولــه   أنــت   عــن   ماركــس   هــو   مــا   قالــه  ( دولــوز   وغواتــاري )  عــن  

 فرويــد .  فاركــس   يف   نظــرك  ( الطبعــة الفرنســية،ص  110)   » مل   يأبــه   ال   بــأب   حــي   وال  

 مبيــت «  .  إنــه      » بــدد   بوقاحــة   غــر   معهــودة   النظــام   الــذي   جعلتــه   اإلنســانية   يتبلــور  

ــن   أن   ــل   ميك ــة« فه ــود   واألرسة   والدول ــة   والنق ــة   وامللكي ــات   االجتاعي  يف   املؤسس

 نقــول   إن   ماركــس   هــو   أساســاً   مفكــر   لالختــالف؟

 -  يجــب   أن   أوضــح   هــذه   النقطــة .  يظهــر   أن   ماركــس   أساســاً   مفكــر   جــديل،   وأنــه  

ــو   ــاين،   فه ــق   هيجــل،   عــىل   الجــدل   اليون  تغــذى   عــىل   الجــدل   الهيجــيل   وعــن   طري

ــتطاع   ــد   اس ــة .  وق ــفة   اليوناني ــد   إىل   الفلس ــق   ميت ــي   عري ــد   تاريخ ــي   إذن   لتقلي  ينتم

 هــو   أن   يحــّول   الجــدل   إىل   أداة   نظريــة   وعلميــة   وأن   يرقــى   بــه   إىل   مســتوى   الثــورة  

 التاريخيــة   لتحويــل   البنيــات   السياســية   فاالجتامعيــة   عــىل   املــدى   البعيــد .  إن   ماركــس  

 إذن   مفكــر   جــديل،   وهــو   ذاتــه   يقــدم   نفســه   كذلــك .  إال   أننــي   حاولــت   أن   أذهــب  

 أبعــد   مــن   هــذا   ألننــا   ال   ينبغــي   أن   ننــىس   أن   ماركــس   أقــام   نظريــة   فلســفية   حــول  

ــح   ــالف .  ولتوضي ــراً   لالخت ــك   مفك ــكان   بذل ــرتاب،   ف ــيؤ   واالغ ــول   التش ــخ   وح  التاري

 ذلــك   ينبغــي   أن   نعلــم   أن   الجــدل   رصاع   بــني   اإليجــاب   والســلب   وأنــه   بالتــايل   يــويل  

ــوارق   ــو   إذن   جــدل   الف ــي،   فه ــرصاع   الطبق ــي،   أي   لل ــة   لعمــل   الســلب   والنف  األهمي

 واالختالفــات .  إن   ماركــس   مفكــر   لالختــالف   وبالضبــط   لالختــالف   الجــديل .  وهــذا   أمــر  

ــر   ــه   ســيغذي   الفك ــامل   العــريب   ألن ــم .  ونحــن   ينبغــي   أن   ندخــل   الجــدل   يف   الع  عظي

 الســيايس   واالجتامعــي . 

إن   ماركــس   إذن   يشــكل   امتــداداً   لفكــر   االختــالف   وهــو   فكــر   عريــق   يف   القــدم،  

ــد   ــت   تهدي ــا   وتح ــة   امليتافيزيق ــت   رحم ــاً   تح ــل   أيض ــذا،   يظ ــب   ه ــه   إىل   جان  إال   أن

 فكــر   غــايئ،   صحيــح   أنــه   ينظــر   إىل   التاريــخ   يف   انفصالــه   إال   أنــه   يــرى   فيــه   اســتمراراً  

ــك   إذن   ــاط،   هنال ــك   األمن ــني   تل ــال   ب ــاً   انتق ــن   أيض ــاج،   ولك ــاط   إنت ــه   أمن ــاً .  إن  وتقدم

 مجموعــة   مــن   املفاهيــم   عنــد   ماركــس   تظــل   تحــت   رحمــة   امليتافيزيقــا   إن   مل   نعاملها  

 بحــذر   وانتبــاه .  وهــذا   مــا   وقــع   بالفعــل   عنــد   بعــض   املاركســيات   التــي   جعلــت   مــن  

ــاً   ــايل   رصاع ــري   وبالت ــرش   والخ ــني   ال ــى،   ب ــر   والغن ــني   الفق ــدالً   ب ــي   ج ــرصاع   الطبق  ال

 مانويــاً   بــني   قطبــني .  هــا   هنــا   نظــل   تحــت   تهديــد   امليتافيزيقــا،   غــري   أننــي   أعتقــد   أن  

 فكــر   ماركــس   شــديد   التعقيــد،   وإنــه   فتــح   أبوابــاً   ينبغــي   اقتحامهــا   ودروبــاً   ينبغــي  
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 االســتمرار   فيهــا .  وباســتطاعة   فكــر   االختــالف   أن   يســتلهم   املفاهيــم   املاركســية  

ــخ .   األساســية   حــول   الــرصاع   الطبقــي   واالســتالب   واالنفصــال   والتاري

•   فيــا   يتعلــق   بعالقــة   ماركــس   باملســألة   اليهوديــة،   أنــت   تشــر   يف   كتابــك   ملــا  

ــه   مل   ــراً   لليهــود،   فــرتد   بأن ــاره   مناهضــاً   كب ــه  ( مرساهــي )  حــول   ماركــس   باعتب  يقول

 يكــن   يرغــب   يف   االنتحــار   والقضــاء   عــى   الشــعب   اليهــودي .  فكيــف   عــاش   ماركــس  

 يف   نظــرك   هــذه   االزدواجيــة   بــني   واقعــه   كيهــودي   وبــني   فكــره   كمفكــر   لالختــالف؟

ــم   نظريتــه   حــول    -  صحيــح   أن   موقــف   ماركــس   ال   يخلــو   مــن   التبــاس .  فــإذا   مــا   َعمَّ

 الــرصاع   الطبقــي   فــإن   األقليــات   ســتخضع   هــي   أيضــاً   لجــدل   التاريــخ .  فداخــل   األقلية  

 اليهوديــة   كانــت   هنــاك   فــوارق .  وكانــت   هنــاك   برجوازيــة   وبروليتاريــا .  وقــد   هاجــم  

ــة .  ــه   هــذه   الربجوازي ــت   تهيمــن   علي ــذي   كان ــيك   والتجــاري   ال  ماركــس   النظــام   البن

ــا   بعنــف   ــة،   وهاجمه ــة   اليهودي ــة   الربجوازي  لقــد    » خــان «    ماركــس   إذن   هــذه   األقلي

ــودي   أن   ــت   اليه ــك   أن ــف   أمكن ــه :  كي ــردوا   علي ــود   أن   ي ــكان   اليه ــديد .  وكان   بإم  ش

ــا   كــام   تعامــل   باقــي   ــا   وليــس   بإمكانــك   أن   تعاملن ــا   نحــن   اليهــود .  أنــت   من  تحاكمن

ــات .   الربجوازي

ــة   ــاً   لليهودي ــك،   أن   ماركــس   مل   يكــن   معادي ــن   ذل ــد   عــىل   العكــس   م ــي   أعتق إنن

 وال   مناهضــاً   لليهــود .  صحيــح   أنــه   هاجــم   الربجوازيــة   التجاريــة   والبنكيــة،   ولكــن   ال  

 ليعــادي   اليهــود   بــل   ليقيــم   نزعــة   إنســانية   شــاملة   مثلــام   ســيقول   بعــض   املاركســني  

 اليهــود   فيــام   بعــد   أمثــال  ) دويتــرش (.  ولكــن   يظــل   الســؤال   قامئــاً :  كيــف   حــل   ماركس  

ــا   أن   ــى   علين ــن   يبق ــم،   ولك ــه   عنه ــن   انفصال ــه   أعل ــة؟   إن ــه   اليهودي ــكل   هويت  مش

 نفــرس   كيــف   ارتــد   ماركــس   ضــد   اليهوديــة؟   لقــد   وضعــت   معــامل   الجــواب   عــن   هــذا  

 الســؤال،   ولكــن   رمبــا   وجــب   تحديــده   تحديــداً   أكــرث . 

ــدى   ــردد   ص ــا   ت ــريب   أنه ــامل   الع ــائدة   يف   الع ــات   الس ــم   األيديولوجي ــت   تته •   أن

ــن   ــدو   م ــا   يب ــب .  ورمب ــة   والذن ــات   الخطيئ ــح   عــى   مفهوم ــة   وتل ــة   اإلبراهيمي  اللغ

ــك   تســتعمل   نفــس   ــب   أن  إلحاحــك   عــى   مفهــوم   الوعــي   الشــقي   والشــعور   بالذن

 املفاهيــم،   وقــد   يظهــر   للقــارئ   ألول   وهلــة   أنــك   تحــول   الــراع   إىل   جــدال   دينــي . 
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 -  أوضحــت   هــذا   يف   مقدمــة   الكتــاب .  لقــد   اعتدنــا   أن   ننظــر   لهذا   الــرصاع   يف   جانبه  

 الســيايس .  وقــد   ذهبــت   أنــا   أبعــد   مــن   هــذا   وارتأيــت   أن   للمســألة   اليهوديــة   جــذوراً  

ــلَّ   املشــكل   سياســياً   وأقيمــت   ــى   إن   ُح ــة   عريقــة،   بحيــث   حت ــة   وميتافيزيقي  الهوتي

 دولــة   متعــددة   األديــان   يبقــى   الســؤال   قامئــاً،   مــن   هــو   اليهــودي   بالنســبة   للعــريب  

 واملســلم؟   هــل   هــو   يهــودي   القــرآن   أم   إن   هنــاك   يهوديــاً   عــاش   يف   التاريــخ   وينبغــي  

 إعــادة   تحديــده   اآلن   وهنــا؟   لقــد   ألححــت   عــىل   املســائل   امليتافيزيقيــة   واألخالقيــة  

ــذا   ــددة،   وه ــرتكة   متع ــل   مش ــام   عوام ــريب   تجمعه ــودي   والع ــد   أن   اليه ــي   أعتق  ألنن

ــني   ــا   وب ــي   بينن ــا   أن   نفكــر   يف   كل   هــذا،   يف   الحــرب   الت ــاب   املقــدس .  علين ــذ   الكت  من

 اليهــود،   وكذلــك   يف   حوارنــا   معهــم،   حوارنــا   الــذي   ميتــد   إىل   العهــود   القدميــة   والــذي  

 مــازال   مســتمراً .  فأنــا   مل   أردّ   الــرصاع   إىل   مجــرد   الجــدال   الدينــي،   وإمنــا   حاولــت   النظــر  

ــاك   ــأن   هن ــم   ب ــع   العل ــذا   م ــة   والفلســفية .  ه ــة   واألخالقي ــه   يف   جــذوره   التاريخي  إلي

 تحليــالت   تاريخيــة   جيــدة   حــول   املســألة   ورمبــا   كانــت   مســتوفية،   وأنــا   حاولــت   أن  

ــح   ــيايس   وأرى   رضورة   توضي ــي   والس ــرح   األيديولوج ــام   وراء   الط ــكل   في ــرق   املش  أط

 عالقتنــا   بالالهــوت   وإال   فســنظل   عاجزيــن   عــن   فهــم   الثــورة   اإليرانيــة   اآلن،   إذا   أمكــن  

ــي؟   هــل   ــورة   الخمين ــة   والالهــوت   يف   ث ــة   الديان ــام   مكان ــورة .  ف ــن   ث  أن   نتحــدث   ع

ــة   مل   تســتنفد   بعــد   ومل   تتجــاوز؟   ليســت   ــوة   ثوري  الالهــوت   مــازال   ينطــوي   عــىل   ق

 هــذه   املســائل   إذن   ثانويــة،   كل   مــا   يف   األمــر   أننــا   اعتدنــا   التحليــالت   األيديولوجيــة  

 والسياســية . 

ــواء   ــك   س ــر   كتاب ــن   مص ــالً   ع ــا   قلي ــو   حدثتن ــذا   ل ــوار،   حب ــذا   الح ــة   ه •   يف   نهاي

ع .  ــرش   وُوزِّ ــا   ن ــا   أو   عندم ــرشه   يف   فرنس ــى   ن ــت   ع ــا   عزم  عندم

 -     لقــي   النــارش   ضغوطــاً   عنــد   عزمــه   نــرش   الكتــاب،   ولكــن   موقفــه   كان   رشيفــاً  

 وقــد   قــال   يل   إنــه   مل   يكــن   ليتــوان   عــن   نــرشه   حتــى   ولــو   كان   حــول  ) إيرلنــدا ( ،   وعــىل  

 كل   حــال   فقــد   كان   النــارش   منطقيــاً   مــع   نفســه   إذ   ســبق   لــه   أن   وقــف   فيــام   قبــل   إىل  

 جانــب   الثــورة   الجزائريــة . 

ــاط   ــرف   األوس ــن   ط ــري   م ــتياء   كب ــل   باس ــد   قوب ــاب   فق ــرش   الكت ــا   ن ــا   عندم أم

 الصهيونيــة .  وقــد   نعتتنــي   جبهــة   اليهــود   يف   فرنســا   باإلجــرام   وشــتى   أنــواع   الشــتم . 
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 ولــدي   اآلن   أعــداء   رســميون   يف   فرنســا   عــىل   أثــر   نــرش   الكتــاب .  واملؤســف   أن   الصحف  

 اليســارية   ذاتهــا   كانــت   تعامــل   الكتــاب   بحــذر   وتخضعــه   لنــوع   مــن   الرقابــة .  فمجلــة  

) بوليتيــك   هيبــدو (  مثــالً   حذفــت   جــزءاً   مــن   مقــال   حــول   الكتــاب . 

ــدودة،   ــداد   مح ــن   بأع ــة،   لك ــاب   يف   البداي ــد   ُوزِّع   الكت ــة   فق ــا   يف   األرض   املحتل أم

 وقــد   تلقيــت   بعــض   الرســائل   يف   شــأنه   مــن   هنــاك .  وفيــام   بعــد   منــع   الكتــاب   وأصبــح  

 يتــداول   عــىل   شــكل   مطبــوع   باآللــة   الكاتبــة . 

• مجلة »الكرمل« العدد الثاين - ربيع ١٨٩١    

• أجرى   الحوار وترجمه :  عبدالسالم   بنعبدالعايل    
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الصهيونية   واليسار   الغريب
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-  ولكن   هل   تعلم   ماذا   تعني   أمة؟   سأل   جون   ويز . 

 -  فرد   بلوم :  نعم . 

 -  ماذا   تعني   إذن؟

 -  أجاب   بلوم :  األمة؟   هي   جميع   الناس   الذين   يحيون   يف   نفس   املكان . 

 -  فتدخل   نيد   ضاحكاً :  عجباً   إذن   فأنا   أيضاً   أمة،   مادمت   أحيا   يف   نفس  

 املكان   ومنذ   خمس   سنني . 

 -  فأخذ   الجميع   يسخرون   من   بلوم   بينام   حاول   هو   إنقاذ   املوقف :  أو   الذين  

 يحيون   يف   أمكنة   مختلفة . 

 -  فقال   جو   هذا   ينطبق   عيل   أنا . 

 -  وسأل   املواطن :  ما   هي   أمتك،   إذا   مل   يكن   يف   هذا   بعض   الفضول؟

 -  فرد   بلوم   إيرلندة،   إنني   ولدت   هنا ..  يف   إيرلندة . 

                                                           

                                                             ج . جويس : عوليس
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ديباجة

ــة   ــة   العربي ــرب   اإلرسائيلي ــدالع   الح ــل   ان ــنة  1973 ،   وقب ــو   لس ــهر   يولي ــالل   ش خ

 الرابعــة،   كنــت   أكتــب   لتقديــم   هــذه   املحاولــة   النقديــة :   » متخــض   هــذا   النــص   عــن  

 رغبتــني   يف   التقيــؤ :  األوىل   بعثهــا   يف   األســبوع   األحمــر   الــذي   عرفــه   األردن   خــالل   شــهر  

ــة   ــدالع   املوج ــر   ان ــنتني   إث ــد   س ــدت   بع ــد   تول ــة   فق ــا   الثاني ــنة  1970 ،   أم ــبتمرب   س  س

ــخ .  فهــذه   األحــداث   األخــرية   هــي   ــول   األســود   يف   ميوني ــة   أيل ــة   بعــد   عملي  العنرصي

ــىل   كل   ــرب،   ع ــذ،   الغ ــيس   آنئ ــت   يف   نف ــد   قل ــص :  وق ــذا   الن ــالد   ه ــي   حــددت   مي  الت

ــود .  ــة،   ومناهضــة   اليه ــع   الصهيوني ــذي   كان   منب  حــال،   هــو   ال

 » وهكــذا،   كنــت   مــرتدداً   تنتابنــي   أســئلة   عديــدة .  وملــا   كنــت   عاجــزاً   عــن   إيجــاد  

ــت   ــا   انفك ــئلة   م ــد   أن   األس ــا .  بي ــي   وأخفيه ــر   صيحت ــت   أضم ــم،   كن ــواب   املالئ  الج

ــة  ــا   طبيع ــطيني؟   وم ــعب   الفلس ــىل   الش ــاء   ع ــىل   القض ــرصون   ع ــاذا   ي ــراودين :  مل  ت

الصهيونية؟وماســبب   انتشــارها   يف   الوعــي   الغــريب؟   وملــاذا   ال   يلتفــت   إىل   عمليــة  

 اإلبــادة   التــي   يتعــرض   لهــا   الفلســطينيون؟   أال   يســود   الصمــت   حــول   الجرائــم  

 الصهيونيــة،   بينــام   تفضــح   املقاومــة   ويشــنع   مــا   تقــوم   بــه؟   فهــل   يرجــع   األمــر   إىل  

ــة؟    تحويــل   للشــعور   بالذنــب؟   وهــل   يتــم   باســم   قيــم   النزعــة   اإلنســانية   الربجوازي
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ــني«؟     ــر   األع ــذي   يبه ــة   ال ــوء   الني ــايض   وس ــذا   التغ ــاذا   كل   ه ــط   مل  وبالضب

» وملا   هدأ   روعي،   كان   عيلّ   أن   أقوم   بتحليل   سؤايل   وأن   أصوغه   صياغة   مقروءة  

 وأكتبه   يف   نص    مقتنع   ومقنع .  وبهذا   أنقل   إىل   القارئ   عن   طريق   هذا   املقال   السجايل  

 شدة   غضبي   ونشويت   بالنص .  ونحن   واجدون   يف  ) الكتاب   املقدس (  صورة   بإمكانها   أن  

 تحدد   لنا   تحديداً   جيداً   دور   كل   مقال   سجايل :   » ولكن   مبا   أنك   فاتر   ال   حار   وال   بارد   فقد  

 أوشكت   أن   أتقيأك   من   فمي «   ) القديس   يوحنا،   الفصل   الثالث،   16 (.   

» إن   املسألة   تتعلق   هنا   بأخالق   الخطيئة   والوعي   الشقي .  ويظهر   يل   جلياً   أن  

 الصهيونية   تتغذى   عىل   ما   عجز   الغرب   العنرصي   عن   استيعابه .  وهذا   الغثيان   األخالقي  

 ينصب   اليوم   عىل   الشعب   الفلسطيني «  . 

»إذا   كان   اليسار   الفرنيس،   وهو   الذي   يهمنا   بصفة   خاصة   يف   هذه   املحاولة،   إذا  

 كان   هذا   اليسار   عاجزاً   عن   اتخاذ   موقف   منسجم   بصدد   الرصاع   الذي   يدور   بني  

 الصهيونية   والقومية   الفلسطينية،   فذلك   ألنه   أصبح   معجباً   بنفسه،   وصار   ضحية   ملرضه  

 وأيديولوجيته   الخاصة،   وألنه   ال   ميكن   أن   يقول   كلمته   دون   أن   يخل   بفكره   السيايس . 

 وهذا   الخلل   هو   ما   أطلق   عليه   مرض   الغثيان   األبيض .  إمنا   الحمى   البيضاء   التي   تلتهم  

 كل   يشء   وتجمع   بني   العقاب   والخطيئة   وسم   الشعور   بالذنب .  وقد   وجدتني،   بهذا  

) ماركس (  مكانتها   بعد   أن   أغمطتها    الصدد   مضطراً   إىل   أن   أعيد   للنظرية   الثورية  

 الصهيونية   حقها . فنحن   نعلم   أن   الصهيونية،   ذلك   املفهوم   الخاص   الفريد   من   نوعه   عن  

 القومية،   كان   انتصاراً   ليهودية   شوفينية   جاءت   ضد   التاريخية   الشمولية   التي   كان   يقول  

 بها   كل   من   ماركس   وتروتسيك   وفرويد . 

»إنني   أرمي   إذن   إىل   انتقاد   عام   للصهيونية   من   حيث   إنها   وعي   شقي .  كام   أهدف  

 إىل   فضح   هذه   املواقف   امللتبسة   لدى   الرأي   العام   الفرنيس،   وخصوصاً   عند   اليسار . 

 وأسعى   أن   أبني   ما   يشدها   إىل   تجربة   الشقاء   سواء   يف   بعدها   اليهودي   املسيحي،   أو  

 عالقتها   مبحاولة   اإلبادة   التي   قامت   بها   النازية . 

»قد   يدهش   القارئ   من   كون   هذا   الكتاب   يتسم   مبسحة   سياسية   يف   الوقت   الذي  

 يريد   فيه   أن   يكون،   قبل   كل   يشء،   محاولة   حرة   حول   األخالق   التي   تطبع   املواقف  

 السياسية،   فلست   أهدف   إذن   إىل   عرض   عام   لألحداث،   بل   إنني   أرمي   إىل   النظر   الثاقب  

 يف    » األخالق   السياسية «  . 
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هذا   ماكنت   أكتبه   خالل   يوليو   1973 .  واندلعت   الحرب   يف   سادس   أكتوبر   فلم   تقض  

 عىل   الوعي   الشقي .  وكيف   كان   لها   أن   تقوى   عىل   ذلك؟   بل   إن   هذا   الوعي   قد   دفع  

 بتيه   الرأي   الغريب   وضياعه   إىل   ما   يبعث   عىل   السخرية،   إىل   حد   أن   حزناً   عميقاً   قد  

 استوىل   علينا   وأصبحنا   نتساءل :  نعم،   ما   عىس   أن   يكون   مآل   إرسائيل   وفلسطني،   هذين  

 الشعبني   الشقيني؟

نحن   نعلم   أن   الوعي   الشقي   يتيه   ضمن   حركة   األضداد،   ويف   االنفصال   الال   محدود  

 للوجود   عن   الالوجود   وللاميض   عن   الصريورة .  فمن   جديد   يطرح   مصري   إرسائيل  

 ومرشوعيتها   ولقبها   الخاص   مسألة   الصهيونية .  فام   كان   يرمي   إليه   العرب   من   وراء  

 إعالن   الحرب   واضح   جيل :  لقد   كانوا   يهدفون   أوالً   إىل   اسرتجاع   األرض   املحتلة   والقضاء  

 عىل   الهيمنة   الصهيونية،   ثم   إنهم   كانوا   يودون   دمج   إرسائيل   يف   العامل   الغريب   الذي  

 ميتلك   أرض   املنفى   هذه .  وقد   كان   هذا   املرمى   االسرتاتيجي   املزدوج   الذي   رمى   إليه  

 العرب   من   وراء   الحرب   واضحاً   جلياً .  ولكن   ما   الذي   كانت   ترمي   إليه   إرسائيل؟   أكانت  

 تهدف   إىل   االستمرار   يف   الوجود؟   حسناً !  ولكن   عىل   أي   أساس   ووفقاً   ألي   مرشوع؟  

 هل   كان   األمر   يتعلق   باالستمرار   يف   العيش   كحركة   صهيونية .  أكان   يعني   البحث   عن  

 موقع   خاص   يف   ظل   العام   العريب؟   يظهر   لنا   أنه   إذا   ما   ظل   املجتمع   اإلرسائييل   يتغذى  

 أساساً   عىل   الصهيونية   فإن   الحرب   ستستمر،   سواء   مع   الفلسطينيني   أو   مع   الفلسطينيني  

 والعرب   بصفة   عامة .  إن   ما   ترص   عليه   إرسائيل   هو   أن   متثل   الغرب   يف   املرشق،   وأن  

 تطرد   الشعب   الفلسطيني   خارج   موطنه   وتحول   بينه   وبني   تحقيق   مرشوعه   فتبلور  

 عن   طريق   القوة   التناقض   بني   الصهيونية   والقومية   العربية .  إن   الصهيونية   التي   تتغذى  

 عىل   ماض   ملطخ   بالدماء،   تبعث   دوماً   ذكرى   اإلبادة   التي   تعرض   لها   اليهود   من   طرف  

 النازية   فتمزج   بني   الحرب   املطلقة   والحرب   املحدودة .  وإن   ما   يسمح   لهذه   الذكرى  

 أن   تفعل   فعلها   هو   وجود   مجتمع   عسكري   يخىش   اإلبادة   الجامعية .  إنه   إذن   وعي  

 مقسم   موزع،   وعي   تسكنه   األشباح،   ومن   األكيد   أن   مرمى   هذه   األمور   بعيد   جداً : 

 فالصهيونية   مبا   تزعمه   من   كونها   نفياً   إلهياً   وتصالحاً   للشعب   املختار   مع   ذاته،   ترى   أنها  

 يف   النهاية،   وئام   لإلنسانية   بكاملها   مع   ذاتها .  إن   يف   كل   هذا   ما   يبعث   عىل   األسف،   وما  

 يثرينا   ويهزنا،   ولكن   يثري   غضبنا   كذلك،   وإال   فلامذا   الكتابة   حول   هذا   املوضوع؟   ويف  

 هذا   ما   يبعث   عىل   السخرية،   خصوصاً   إذا   ما   اطعلنا   عىل   ما   كتبته   الصحافة   الفرنسية  
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 حول   هذا   املوضوع،   فهي   تؤكد   للعرب   أن   الحرب   قد   برهنت   أنهم   مل   يعودوا   بلداناً  

 متخلفة .  وتقول   لهم   إنكم   قد   بلغتم   عهد   التقنية   والعقالنية،   فأصبحتم   مخططني  

 عسكريني   مثلام   نحن   عليه   تقريباً .  ولكن،   اآلن   وقد   لعبتم   لعبتكم وخضتم   حربكم،  

 فحسبكم   ذلك . 

وكأين   بهذه   الصحافة   تريد   أن   تنبه   إىل   أن   خطر   السيطرة   العربية   مل   يصبح   بعيداً .  وأن  

 عرص   املعجزات   قد   حل .  إن   هذا   الشكل   الجديد   من   أشكال   التضليل   يخفي   من   ورائه  

 أيديولوجية   عنرصية،   كام   يحجب   األزمة   الحالية   التي   يتخبط   فيها   النظام   الرأساميل  

 األمربيايل   من   حيث   إن   العنرصية   هي   تصفية   سحرية   وهمية   للرصاع   الطبقي . 

إن   كون   هذه   الحرب   التي   متت   يوم   6   أكتوبر   كانت   حرباً   مقدسة   اندلعت   خالل  

 شهر   رمضان،   وعند   حلول   يوم   كيبور،   وخضعت   يف   ذات   الوقت   السرتاتيجية   أيديولوجية  

 ال   تخلو   من   أصالة،   إن   هذا   ما   أعارته   الصحافة   انتباهها .  غري   أنها   مل   تدرك   ما   أحدثه   من  

 وقع   عىل   الوعي   الشقي .  فمن   غريب   الصدف   أن   يتم   هذا   اللقاء   الدموي   بني   عيدين  

 مقدسني   موقوفني   عادة   للتكفري   عن   األخطاء،   أي   لتطهري   التدنيس   الذي   يصدر   من  

 الخارج . 

هل   يعني   هذا   الفعل   الرمزي   أن   العرب   انفصلوا   عن   اإلبراهيمية؟   وهل   يعني   ذلك  

 انبعاثاً   جديداً   وليس   رجوعاً   إىل   عصور   األحقاد؟   إنه   تهكم   إبراهيمي،   سجل   من   خالله  

 وعيان   مستعران   كالهام   يجد   نفسه   يف   اآلخر،   سجال   به   عن   طريق   الدم   انفصالهام   عن  

 عامل   أصبح   ال   يطاق   من   شدة   الوضاعة   بالنسبة   للبعض،   وال   يحتمل   من   شدة   الضالل  

 بالنسبة   لآلخرين .  لقد   تعودت   إرسائيل   أن   تخوض   حروباً   احتياطية   استعامرية   وأن  

 تخرج   منها   ظافرة،   إنها   ألفت   حبها   يف   القوة   والسيطرة   لدرجة   أن   عدم   انهزامها   أصبح  

 وسيلة   ردع .  وها   هي   هاته   الحرب   تعيد   إىل   ذاكرتها   اإلبادة   كذكرى   محتومة   عن   يأسها  

 العميق . 

يف   اإلسالم   يجد   الوعي   الشقي   حله   يف   الخضوع   لكالم   الله   واتباع   هديه .  ومع   ذلك  

 فإن   الله   يحث   عىل   الجهاد .  فها   نحن   إذن   أمام   الهني   وأمام   نوعني   من   الجهاد :  فأي  

 حكم   سيفصل   بني   هذين   الخصمني؟   ووفق   أية   رشيعة؟   وحسب   أي   قانون   أخالقي؟   ال  

 ينبغي   أن   يفهم   من   هذا   أنني   أرد   هذا   الرصاع   إىل   حرب   دينية .  ولكن،   لو   نحن   نظرنا  

 إىل   حرب   السادس   من   أكتوبر   من   أفقها   امليتافيزيقي   ستبدو   لنا   وقد   مثلت   من   جديد  
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 متزق   الوعي   الشقي   وحركته   بني   األضداد،   وأثبتت   فيام   يخص   العرب،   قدرتهم   عىل  

 التجدد   يف   االسرتاتيجية   األيديولوجية   التي   تربع   الصهيونية   يف   استخدامها .  سيتضح   لنا  

 إذن   أن   االختيار   الذي   فرضه   سادس   أكتوبر   كان   حاسامً   سواء   كسالح   ردع   أو   كعنف  

 رمزي   لقلب   الدعاية   الصهيونية   وفضحها . 

إذا   ما   أردنا   أن   نعرف   مقدار   أهمية   هذا   العنف   علينا   أن   نتأمل   صيحة   الذعر   التي  

 أطلقها   جوزي   إيزنربغ :   » هل   نقوم   اآلن   بالهجوم،   ويف   يوم   كيبور   بالذات؟   يستحيل .. 

 فالهجوم   يوم   كيبور،   ووقف   الحوار   الدائر   بني   إرسائيل   وإلهها،   إن   هذا   ليس   إال   عالمة  

 عىل   يشء   آخر ...  ذلك   أن   إرسائيل   كانت   منعكفة   عىل   الصالة،   لذا   كان   من   السهل  

 تعبئتها   يوم   كيبور   أكرث   من   أي   يوم   آخر «  .  وعندما   حل   بإيزنبورغ   رعب   مقدس   صاح : 

  » أشعر   أنني   عىل   وشك   الحمق .  بل   إنني   أدرك   يف   لحظة   الوعي   الحاد   أننا   حمقى . 

 إننا   حمقى   ألننا   نؤمن   ونصيل   ونقوم   بأعامل،   مهام   كانت   تلك   األعامل،   حمقى   ألننا  

 ننادي   الله   بوضاعة   وتسامح   وألننا   ال   نصيح ..  وأنا   أعلم   أن   وجودنا   مدين   لهذا   الضعف  

 والحمق   الذي   يوجد   وراء   حمقى   اإلله   وحمقى   العودة   الذين   بعثوا   إرسائيل   وأحيوا  

 أراضيها   الجدباء «  . ورسعان   ما   ينقلب   هذا   التصوف   املفرط   إىل   ما   يشبه   الدعاية : 

  » وكدت   أنىس   أن   املاهية  ) والبرتول () 1 (  تسبق   الوجود «  ) 2 (  وينبغي   أن   نفهم   من   هذا   أن  

 املاهية  -  البرتول   العريب   يسبق   وجود   إرسائيل .  ولكن   ليس   هذا   ما   يهمني   هنا،   لقد  

 تعمدت   أن   أورد   هذا   النص   رغم   طوله   يك   أذكر   بالرعب   امليتافيزيقي   الذي   يكمن   يف  

 هاته   الحرب .  ثم   إننا   نعرف   أن   شعب   إرسائيل   قد   كون   فكرة   غريبة   عن   نفسه   وأعني  

 فكرة   الشعب   املختار   الذي   يتجاوز   التاريخ .  تلك   الفكرة   التي   متكنه   أن   يعترب   فلسطني  

 أرضاً   خالء،   يف   متناول   اليد   عىل   الدوام،   مهام   كانت   التحوالت   التاريخية .  وحينئذ   سيتم  

 تصالح   الوعي   املمزق   مع   ذاته   عرب   طفرة   كونية :   » فإرسائيل   كام   كان   يقول   إميانويل  

 ريس،   هي   العقد   التي   ترتبط   عندها   خيوط   الكون   واإلنسانية   باإلله،   إنها   أداة   الربط  

 واالتصال   بني   الله   والخليقة «  ) 3 (.  قد   ال   نصدق   أسامعنا،   ولكن   األمر   عىل   هذه   الحال،  

 وقد   عرفت   الصهيونية   كيف   تستغل   هذا   التقويم   املفرط   الذي   يعطيه   شعب   إرسائيل  

 لنفسه،   وهي   اآلن   تعاين   منه   بعد   أن   انقلب   انقالباً   مأساوياً .  وبودنا   لو   تسارع   الرصاع  

 الطبقي   يف   إرسائيل   ذاتها   ليك   يوقف   من   فعل   هاته   املثالية   الشمولية . 

ليس   هذا   الجدال   من   قبيل   الكالم   الالهويت .  وإمنا   هو   يتعلق   برصاع   حاد   داخل  
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 االسرتاتيجية   األيديولوجية .  وال   أدل   عىل   ذلك   من   مثال   القدس   التي   تجسد   أحسن  

 تجسيد   النظرية   السفسطائية    » للحدود   اآلمنة «  .  فكام   أن   الصهيونية   تعيش   وضعية  

 املحارص    » نفسياً   ومادياً « ،   فهي   تسعى   إىل   أن   تدفع   بحدودها   إىل   ما   ال   نهاية   له .  ذلك  

 أننا،   كام   يؤكد   الشاعر   هرني   ميشو :   » ال   نلقى   إال   من   يزعزع   إمياننا،   ويزعجنا   ويوقف  

 من   رسعتنا   ويعرتض   طريقنا   فيجعلنا   ننفي   ذواتنا «  .  ومن   جراء   ذلك،   امليل   إىل   صهر  

 الشعب   الفلسطيني   يف   أرض   تظل   عىل   الدوام   ملحقاً،   بإمكان   إرسائيل،   فيام   بعد   أن  

 تقتسمه   مع   جريانها   أو   توزعه   فيام   بينهم .  وهذاما   أكده   مويش   دايان   عندما   قال :   » إنني  

 سأنهض   بكل   قواي   ضد   إنشاء   دولة   فلسطينية   بالضفة   الغربية «  . 

عندما   احتلت   إرسائيل   القدس،   مدينة   الثالوث   املقدس،   املدينة   اإلبراهيمية  

 بالمنازع،   فإنها   حولتها   إىل   عاصمة   للوعي   الشقي .  فقدت   من   جراء   هذا   جزءا ً  من   الرأي  

) وخصوصاً   املسيحيني ( ،   كام   أنها   أيقظت   سخطاً   عاماً   يف   أبعد   البلدان    العام   الغريب،  

 اإلسالمية   عن   منطقة   الرصاع .  إنه   إذن   خطأ   مزدوج   تزداد   حدته   إذا   علمنا   إن   مدينة  

 القدس   ال   متثل   أهمية   اسرتاتيجية،   اللهم   إال   أهمية   العنف   الرمزي   الذي   بإمكانه   إن  

 ينظم   ميثاق   إله   اليهود   مع   الشعب   املختار،   وذلك   بعد   ميض   آالف   السنني .  فاحتالل  

 األرض   املقدسة،   وتحويل   مدينة   القدس   إىل   عاصمة   دنيوية،   يشكالن   مجابهة   تنم  

 عن   غباء   غريب .  فال   عجب   إذن   أن   ينضم   املناضلون   املسيحيون   للثورة   الفلسطينية  

 ويوّحدون   بني   مصريها   ومصري   املسيح   املصلوب . 

نحن   إذن   أمام   رصاع   من   نوع   خاص .  فهو   رصاع   أيديولوجي   ونزاع   حول   األرض . 

 اليشء   الذي   يستدعي   من   الخصمني   ابتداع   اسرتاتيجية   مرنة   يزيد   من   صعوبتها   تدخل  

 قطبني   عظيمني .  غري   أن   إرسائيل   ال   تنفك   تفصح   من   الناحية   األيديولوجية   عن   نظرة  

 تنبؤية   للتاريخ :  فهي   ترى   أن   كل   حرب   محدودة   عالمة   عىل   حرب   اإلبادة .  لذا   فإن  

 شعارها   الدائم   هو :  الكل   أو   ال   يشء،   أما   من   الناحية   العسكرية   فإنها   تسلك   اسرتاتيجية 

الردع   وتخوض   حروباً   تسعى   من   ورائها   إىل   ضم   األرض،   أي   أنها   تقوم   بحروب   محدودة،  

 حروب   مرعبة   تتناسب   مع   طفرتها   امليتافيزيقية .  مادامت   غايتها   أن   تستمر   يف   الوجود  

 عىل   الدوام .  ولكن   هل   بإمكانها   ذلك؟   وعىل   هذا   النحو؟   وبعد   حرب   سادس   أكتوبر؟

إن   مسألة   الرصاع،   كام   نعلم،   خاضعة   لعدم   اتفاق   مبديئ ) 4 (  قد   ال   ميكن   تجاوزه  

 تجاوزاً   فعلياً   إال   مبحو   طرف   من   أطراف   الرصاع .  ويبدو   يل   أن   القضاء   عىل   الشعب  
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 الفلسطيني،   أمر   بعيد   االحتامل   خصوصاً   بعد   ما   حدث   من   تحول   تكتييك   عند   القادة  

 الفلسطينيني،   الذين   أصبحوا   يقولون   بالتمسك   بكل   أرض   محررة،   إنه   إذن   عدم   اتفاق  

 مبديئ   يقوم   عىل   جيو  -  سياسة  -  غري   مستقرة   تبلور،   يف   منطقة   الرصاع   هذه،   املنافسات  

 العاملية   وتحدد   أزمة   الطاقة   بالنسبة   لالقتصاد   العاملي .  لذا   فإن   االسرتاتيجية   التي  

 ينهجها   الخصامن   تخضع   ملرامٍ   مختلفة :  فإرسائيل   تتدخل   عن   طريق   الردع   والتوسع،  

 وهي   اسرتاتيجية   قامئة   عىل   قوة   نفسانية   شديدة  ) فإرسائيل   تعد   نفسها   أمة   وجيشاً   يف  

 آن   واحد (  وعىل   تفوق   عسكري   يف   ميدان   الجو   عىل   الخصوص .  أما   العرب   فقد   قاموا  

 حتى   اآلن   بحرب   استنزاف   ونضال   ثوري  ) فيام   يتعلق   بالفلسطينيني (.  فإذا   أردنا   أن  

 نذهب   باملنطق   االسرتاتيجي   إىل   أبعد   مداه   وجب   علينا   أن   نفرتض   إمكانية   اختفاء  

 الطرفني   ال   طرف   واحد   فحسب :  أي   اختفاء   الدولة   الصهيونية   أو   الشعب   الفلسطيني .  

والقضية   بكاملها   تقوم   عىل   هذه   اإلمكانية،   ونحن   ال   نستطيع   أن   نتوهم   أن   إرسائيل  

 تستطيع   يوماً   أن   تقيض   عىل   العامل   العريب   مبجموعه   فتحتله   بصفة   دامئة .  نتيجة   لهذا  

 يكون   من   صالح   إرسائيل   أن   تتبع   اسرتاتيجية   مرنة،   وأن   تقوم   ضد   محاوالت   الحصار،  

 وأن   تحارص   هي   بدورها   ليك   تتقي   اإلبادة   الجامعية .  ومبا   أن   الخصمني   ال   يلعبان   لعبة  

 غو ) 5 (  الصينية   فإنهام   مضطران   البتكار   اسرتاتيجية   خاصة   تخرج   نسبياً   عن   حسبان  

 الدول   العظمى،   فال   ينبغي   علينا   أن   نضمر   هذا   االنطباع   الغريب   الذي   تخلفه   فينا  

 القوى   العظمى .  ذلك   أن   األمريكيني   والسوفيات،   وإن   كانوا   يبتغون   أهدافاً   مختلفة،  

 فإنهم   يستفيدون   من   الحروب   العربية   اإلرسائيلية،   ال   للتأكد   من   فاعلية   بعض  

 األسلحة   الدقيقة   فحسب،   بل   للتيقن   من   صالحية   مناذجهام   االسرتاتيجية   كذلك.   إنها  

 إذن   طريقة   خاصة   للسعي   وراء   السلم   يف   الرشق   األوسط.   فكل   من   القوى   العظمى  

 تعلن   الحرب   عىل   األخرى   عن   طريق   واسطة .  وها   هنا   تتجىل   إمكانيات   إبداع   كل  

 خصم   من   الخصمني،   ففي   صالح   اإلرسائيليني   كام   يف   صالح   العرب   يتم   إدخال   بعض  

 التعديالت   عىل   االسرتاتيجيات   العامة   التي   يختطها   األمريكيون   والسوفيات .  بيد   أن  

 موقع   هذه   الدول   يسمح   لها   أن   تدرك   أحسن   من   غريها   مجريات   األمور،   وقد   سبق  

 للينني   أن   أكد   ذلك،   فالحرب   هي   استمرار   للسلم،   والعكس   صحيح،   وذلك   بواسطة  

 الرصاع   الطبقي .  وهذا   هو   ما   تسعى   إليه   الثورة   الفلسطينية   بالضبط .  إنها   ترمي  

 إىل   التعجيل   بالرصاع   الطبقي   داخل   العامل   العريب   ويف   قلب   الدولة   الصهيونية،   كام  
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 أنها   تهدف   إىل   اقتحام   الجدل   بني   الحرب   والسلم   بحيث   ال   يكون   هذا   الجدل   مجرد  

 تعارض   يبقي   عىل   أحد   األطراف   ويلغي   اآلخر  ) إما ...  وإما ( ،   وإمنا   يكون   انطالقاً   من  

 افرتاض   حد   أدن   يكون   رضورياً   إلقامة   اسرتاتيجية   مفتوحة   يك   يكون   املجال   مفتوحاً  

 لفرض   وجود   الشعب   الفلسطيني . 

تنفــي   إرسائيــل   الشــعب   الفلســطيني   معتمــدة   عــىل   نظريــة   الفــراغ.   فهــي   تــرى  

ــن   ــا   م ــوب .  وم ــت   أرضــاً   خــالء   تحــن   إىل   رجــوع   عشــيقها   املحب ــأن   فلســطني   كان  ب

ــون،   ــان   وعشــاق   صهي ــه   مــويش   داي ــا   تبجــح   ب ــذي   طامل ــي   ال  شــك   يف   أن   هــذا   النف

 يفــرتض   القضــاء   عــىل   الشــعب   الفلســطيني،   ومحــوه،   ومــا   يؤكــد   هــذا   أحســن   تأكيــد  

ــاً   ــاك   طرق ــاع .  ولكــن   هن ــون   املــوت   والضي  هــو أن   كل   اســرتاتيجية   تصــدر   عــن   قان

 متعــددة   لقتــل   اآلخــر.   وتعنينــا   هنــا   تلــك   التــي   تتعلــق   بـــ    » صدمــة   املرشوعيــة «    بــني  

 اإلرسائيليــني   والفلســطينيني   الذيــن   يعلنــون   كل   بــدوره،   عدالــة   قضيتــه   ومرشوعيتهــا . 

ويف   هــذه   العمليــة   االنعكاســية   تنــزع   إرسائيــل   عنهــا   طابعهــا   الصهيــوين   لــو   أنهــا  

 اعرتفــت    » بالفلســطينيني « ،   وعندمــا   تعــرتف   بعروبــة   هويتهــا   تعيــش   عيشــة   يهوديــة  

ــدر   فلســطني   املجــروح .  غــري   أن   ــل   هــو   ق  حــرة   إذ   إن   آخــر   اآلخــر   بالنســبة   إلرسائي

 الحلــم   بهــذا   الطريــق   لتحقيــق   الوئــام   مــازال   يبــدو   لنــا   بعيــداً . 

ــة،   ــذات   أصلي ــاً   ل ــد   رجوع ــي،   مل   تع ــا   تدع ــس   م ــىل   عك ــة،   ع ــك   أن   الصهيوني ذل

 بــل   إنهــا   تؤســس   باألحــرى   انفصــاالً   أوســع   للوعــي   اليهــودي   وتأرجحــه   بــني   النســب  

 الســامي   وامليــل   نحــو   الغــرب،   بــني   اإلبراهيميــة   والعرقيــة .  إن   عنــف   النظريــة  

ــة   الفلســطينيني،   ــا   متجاهل ــا   خارجــاً   عنه ــا   تســقط   ذاته ــة   يتجــىل   يف   كونه  الصهيوني

ــل   ــذا   التحوي ــد   آل   ه ــا .  وق ــا   إليه ــي   أرشن ــراغ   الت ــة   الف ــىل   نظري ــامداً   ع ــك   اعت  وذل

  » الوجــداين «    يف   دائــرة   الذاتيــة   إىل   حجــة   مغالطــة   ال   تقــل   غرابــة   عــن   نظريــة   الفــراغ  

ــا   إليهــا .   التــي   أرشن

تلـك   هـي   الحجـة   التي   تقوم   عىل   اعتبار   اآلخر   هو   الذات   نفسـها .  أشـري   هنا   لفكرة  

 النزعتـني   الصهيونيتـني،   التي   أخذت   يف   االنتشـار .  وهي   ترى   باختصار   أن   الفلسـطينيني  

 ال   يعملـون   إال   عـىل   ترديـد   األيديولوجيـة   الصهيونيـة   وتبنـي   صـورة   الشـعب   الطريـد  

 وهـذا   اسـتبدال   غريـب .  إنـه   قلـب   وهمـي   لعـدم   االعـرتاف   باآلخـر .  ولكنـه   اسـتبدال  

 يخفـف   مـن   وطـأة   الشـعور   بالذنـب،   مادامـت   هـذه   املغالطـة   تسـتبعد   أن   يكـون  
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 الفلسـطينيون   يهـود   اليهـود،  ) وهذه   هـي   أطروحتي (  وتقبـل   أن   يكونوا   يهـود   العرب  

 الذيـن   تلقـى   عليهم   مسـؤولية   ضـم   الشـعب   الفلسـطيني   إىل   حظريتهم . 

وبصفة   عامة   فإن   الخطاب   الصهيوين   ال   ميكن   أن   يدخل   ضمن   مفاهيمه   مفهوم  

 التاريخية   املفتوحة،   إمنا   هو   يهتدي   بالهوت   مذهبي،   ومبا   أنه   يظل   سجني   الوعي  

 الشقي،   فهو   ال   يستطيع   أن   يعرتف   باآلخر   دون   أن   يجد   نفسه   مضطراً   إىل   إعادة   النظر  

 يف   سؤاله،   ومبا   أنه   ينصب   نفسه   فيام   وراء   التاريخ   فهو   يبقي   عىل   التقرب   من   اآلخر  

 عن   طريق   عنف   الحرب . 

إن   الرأي   العام   الغريب   يدعم   هذا   الخطاب   ويغذي   هذه   االسرتاتيجية   األيديولوجية . 

 أما   اليسار   الفرنيس  ) وهو   الذي   يعنينا   هنا (  فهو   يعيش   أكرث   من   أي   وقت   مى   متزقاً  

 يحجب   مسؤوليته   التاريخية   ويكتفي   يف   أغلب   األحوال   بأن   يعتمد   الحلول   التي   تعتمد  

 املفاوضات   يف   األمم   املتحدة .  ولكن   إن   نحن   أردنا   لهذا   الرصاع   األيديولوجي   ولهذا  

 النزاع   حول   األرض   أن   يجد   حله   فعلينا   أن   نفرتض،   عىل   مستوى   النظرية،   ثالثة   أنواع  

 من   الحلول : 

 -  القضاء   عىل   الدولة   الصهيونية . 

 -  التعايش   املفروض . 

 -  التصالح . 

ال   يعني   الحل   األول   مطلقاً   إبادة   جامعية   للشعب   اليهودي   وال   تقتيالً   له .  وعىل  

 كل   حال   فإننا   ال   ميكن   أن   نتصور   أن   هذا   القضاء   سيتم   يف   الزمن   القريب   إذا   أخذنا  

 بعني   االعتبار   ميزان   القوى   الحايل . أضف   إىل   ذلك   أن   بإمكان   إرسائيل   أن   تتقوى   باتباع  

 ( الصهيوين  الحل  تفرض   اسرتاتيجية   نووية .  ويف   هذه   الحال   ستظل   دولة   إرسائيل 

العزلة واآلالم.   نتيجة   األقل خالل مدة زمنية معينة(، ولكن مثن ذلك سيكون  عىل 

 هذه   اآلالم   التي   تعانيها   من   جرائه   لن   تكون   سهلة   يسرية .  ذلك   أن   الحياة   يف   مكان  

 جيو سيايس   محارص   أمر   ال   يطاق .  كام   أن   بإمكانه   أن   يعجل   بالرصاع   الطبقي   دخل  

 الدولة   الصهيونية . 

أما   الحل   الثاين،   وهو   الحل   الذي   يجري   به   العمل   حالياً،   فهو   حل   يالئم   مصالح  

 الغرب   كام   أنه   يستجيب   لرغبة   قادة   الرجعية   العربية .    لذا فإن الفلسطينيني سيعملون 

عىل    قبول   املفاوضات   لغاية   تكتيكية   مع   استمرارهم   يف   العمل   الثوري   إلقامة   دولة  
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 دميوقراطية .  وهذه،   يف   نظري   هي   اإلجابة   الوحيدة   عىل   قيام   تصالح   حقيقي   من   شأنه  

 أن   يقيض   وحده   عىل   الوعي   الشقي   يف   جانبه   السيايس،   فهذه   الدولة   الدميوقراطية   هي  

 التي   سيكون   بإمكانها   أن   تهدم   األسس   السياسية   للصهيونية   مثل   التمييز   العنرصي  

 والديني   واالعتامد   عىل   الالهوت   وتبني   أيديولوجية   تتجاوز   التاريخ.   وعىل   اليسار  

 الفرنيس   أن   يجيب   عن   هذه   اإلشكالية،   هو   الذي   عودنا   الرثثرة   فيام   يتعلق   بعدد   من  

 املسائل   األخرى . 

وبعد،   فإن   هذه   املحاولة   النقدية   السجالية   ترمي   إىل   أن   تعري   الرصاع   آذاناً   جديدة  

 مع   ما   يستلزمه   األمر   من   كتابة   اسرتاتيجية؛   وذلك   ألن »  آذان   اإلنسان   ليست   محروسة  

 بالشكل   الكايف   ويبدو   أن   الجريان   مل   يخربوا   بذلك « ،   كام   يقول   الشاعر   هرني   ميشو . 

الرباط،   16   فرباير  1974 

الهوامش

 essence ) 1 ( 
 ) 2 (  أغنية    » شالوم،   شالوم،   يني   شالوم « 

le Monde 19   oct.1973
 ) 3 (   » Le JudaÏsme devant le monde contemporain «  .  Esprit oct.1974

 ) 4 (  J.Charnay.Logique socio-statègique au Proche-Orient politique étrangère 1973 . N°5
ــرض   ــذاجته   ويع ــم   س ــد   رغ ــاب   جي ــو   كت ــان : Gô et Mao:S.A.Boorman    وه ــاب   بورم ــع   كت  ) 5 (  راج

ــوي .  1972 .  ــورات   لوس ــو (.  منش ــة  ) غ ــة   بدالل ــرتاتيجية   املاوي  لالس
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الفصل   األول

الوعي   الشقي   وشقاء   اليسار
   

لو   كان   عيلّ   أن   أعطي   تعريفاً   موجزاً   للصهيونية   لقت   إنها   عودة   تهكمية   للوعي  

 الشقي؛   ذلك   أن   الوعي   الشقي،   كام   يحدده   ج .  فال   يف   حديثه   عن   هيجل،   هو   قبل  

 كل   يشء    » وعي   باالزدواجية   والتناقض «  ) 1 ( ،   ومبا   أنه   وعي   ممزق   منفصل   مقسم   عىل  

 نفسه،   فإنه   ينحل   إىل   تناقضات   ال   متناهية .  وهذا   االنقسام   الدائم   املؤمل   الذي   يقوم  

 عىل   جدلية   الخطيئة   واألمل،   والعذاب   واالختبار،   رسعان   ما   يجد      تربيره  -  كام   هو   الشأن  

 عند   الديانات   اإلبراهيمية  -  يف   تعالٍ   وخارج   ُمطلقني،   يف   إله   ال   متناه   يعكس   هو   اآلخر  

 هذا   االنفصال   بشكل   ال   نهايئ . 

إنه   تعال   مطلٌق   يلقي   باملؤمن   يف   غياب   مزدوج :  فهو   يدفنه   يف   املايض   مثلام   يرمي  

 به   نحو   املستقبل  ) 2 ( ،   ذلك   أن   الوعد   بحياة   أبدية   عندما   يصالح،   عىل   مستوى   الفكر،  

 بني   اإلميان   واليأس،   فإنه   يجعل   الشقي   غريباً   عن   ذاته،   خارجاً   عن   الزمن،   والحال   أن  

 الحنني   إىل   األرض   املفقودة   قد   أوهم   الوعي   اليهودي   بنهاية   هذا   الشقاء   وانقضاء  



66

 ذلك   املنفى،   واختفاء   تلك   الفوارق   التي   ال   تطاق،   والتي   تجعل   الشقي   يعيش   التاريخ  

  » مندفعاً   نحو   األمام   مشدوداً   إىل   خلف «    عىل   حد   تعبري   كيري   كيغارد،   وأعني   يف   انفصال  

 مطلق   عن   الوجود   التاريخي . 

لسنا   نحن   الذين   ننعت   الصهيونية،   عىل   هذا   النحو، بأنها    حركة   تبشريية   معكوسة . 

 إنه   دوف   بارنري  Dov Barnir    أحد   املتشبعني   بالصهيونية،   هو   الذي   كتب :   » إن   األمر  

 ال   يتعلق   برشود   ذهني،   وال   بهلوسات   تاريخية،   وإمنا   بوقائع   فعلية .  إنه   التاريخ   مقلوباً  

 مثلام   كانت   األفالم   األوىل   لهذا   القرن   تعرض   السباح   وهو   ينبعث   من   قلب   املاء   ورجله  

 يف   الهواء   ليصعد   املنحدر   املوهوم   ويستعيد   مكانه   فوق   املغطس «  ) 3 ( 

ــف   أشــكالها (  ــة  ) مبختل ــة   الصهيوني ــب   األيديولوجي ــف   تقل ــل   كي ــنتبني   بتفصي س

ــكان   ــل   وامل ــوم   األص ــودة،   ومفه ــوم   األرض   املوع ــية   كمفه ــات   األساس ــذه   املفهوم  ه

ــي   أن   ــي   العين ــدل   التاريخ ــىل   الج ــرس   ع ــات   يع ــي   مفهوم ــوري،   وه ــزي   املح  املرك

 يتمثلهــا .  فهــذا   الجــدل   كــام   نعلــم   يزعــزع   هــذه   املفهومــات   وهــو  يســتعملها   كل  

 مــرة   بشــكل   خــاص .  لســنا   نريــد   إذن   أن   نــرد   الصهيونيــة   إىل   مجــرد   وهــم   عــام   مــن  

 شــأنه   أن   يرمــي   بالوعــي   اليهــودي   يف   متاهــات   دامئــة .  فقــد   يتبنــى   الوعــي   الشــقي  

 هــذا   املوقــف   بســهولة .  علينــا   إذن   أن   ننتقــده   ونضعــه   يف   أزمــة   بالنســبة   للرصاعــات  

 األيديولوجيــة   الراهنــة .  فهــذا   هــو   الــذي   ســيطبع   التهكــم   ويحــدده،   ال   مــن   حيــث  

 هــو   حركــة   استســالم   وخنــوع   ال   متنــاه  ) مثلــام   يرتئــي   كيريكيغــارد ( ،   وإمنــا   مــن   حيــث  

ــا   أن   نتحكــم   بشــكل    هــو   عنــف   يتجــىل   يف   الجــدال   ويكمــن   بــني   النصــوص   وميَّكنن

 تدريجــي   يف   دائــرة   الشــقاء   امليتافيزيقيــة   ونحيــط   بهــا . 

ــا   ــة   ومــن   حيــث   هــي   خطــاب   له ــة   مــن   حيــث   هــي   واقعــة   تاريخي فالصهيوني

 خصوصياتهــا   وأصالتهــا،   تلــك   األصالــة   التــي   ال   يكفينــا   أن   نكتــب   اســم   إرسائيــل   بــني  

 مزدوجتــني   يك   نقــيض   عليهــا .  ونحــن   نريــد   هنــا   أن   نخضــع   األيديولوجيــة   الصهيونيــة  

 للمخــاض،   وذلــك   بتحليــل   كتابتهــا   املتوتــرة،   وإحاالتهــا   الدامئــة .  إننــا   نرمــي   أساســاً   إىل  

 مناقشــة   مفهومــي   األصــل   واملــكان   املختــار . 

ــعب   ــعب   معذب / ش ــة   ش ــن   الثنائي ــد   ع ــو   يتول ــقاء :  فه ــوم   الش ــد   إىل   مفه لنع

 مختــار،   فهــذا   الشــعب   يــردد :  نحــن   اليهــود،   حكــم   علينــا   بــأن   نكــون   شــعب   اللــه  

ــا     املطلــق .  وقيــام   ــا   هــو   انفصالن ــا   واختيارن ــار،   وإن   شــقاءنا   يكمــن   يف   اختيارن  املخت
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 دولــة   إرسائيليــة   نهايــة   لهــذا   الشــقاء  ) ليــس   مــن   شــك   يف   أن   هــذه   النزعــة   الوجوديــة  

 التــي   تقــول   بانفصــال   الوعــي   ســتضايق   جــدل   ســارتر   أشــد   املضايقــة (.  فهــذا  

ــاب   ــه   أن   يخــرتق   الغي ــذي   أراد   لنفســه   أن   يكــون   فــوق   التاريــخ   ال   ميكن  الشــعب   ال

ــب   ســاخر   للوعــي   الشــقي :  ــق   قل ــل (  إال   عــن   طري ــرى   واألم ــاب   الذك ــزدوج  ) غي  امل

 حيــث   تنقلــب   نهايــة   منفــى   الشــعب   اليهــودي   إىل   منفــى   اآلخــر،   ويصبــح   امتــالك  

 األرض   املوعــودة   اختالســاً   لآلخــر،   ويكــون   تأســيس   الدولــة   قضــاء   عــىل   شــعب،   فبعــد  

ــادة   التــي   قامــت   بهــا   النازيــة   للقضــاء   عــىل   العنــرص   اليهــودي   يجــيء   القضــاء    اإلب

 عــىل   الشــعب   الفلســطيني،   وبعــد   الفصــام   املتبعــرث   يحــل   فصــام   تســهر   عليــه   دولــة  

 وينظــم   طبقــاً   للعقيــدة   الصهيونيــة .  وأخــرياً   فــإن   هــذا   التأكيــد   الحــاد   عــىل   الوجــود  

ــه .  وليــس   مــن   شــك   يف    التاريخــي   يقابلــه   اإلرصار   عــىل   كبــت   تاريــخ   اآلخــر   وإغفال

 أن   التاريــخ   قــد   تغــري   منــذ   الوعــد   الــذي   عقــده   إلــه   اليهــود   مــع   شــعبه .  فهــا   هــي  

 4000   ســنة   قــد   مضــت   غــري   أن   إرسائيــل   والصهيونيــة   مازالتــا   تعيشــان    » مندفعتــني  

 إىل   اإلمــام   مجرورتــني   إىل   الخلــف « ،   ولكنهــام   تصبــان   شــقاءهام   هــذه   املــرة   يف   جســم  

ــذه   العــودة   ــل   أن   تتحقــق   إال   به ــة   إرسائي ــال   ميكــن   لدول ــح .  أف ــه   الجري  اآلخــر   وقلب

 الســاخرة   للتاريــخ؟

لقد   اقرتنت   هذه   العودة   بعنف   مسيطر   زاده   حدة   ما   لقيه   اليهود   عند   العرب  

 وخصوصاً   خالل   اإلبادة   النازية   الشعبية .  وقد   دفع   هذا   أحد   املسيحيني   املارونيني  

 العرب   إىل   أن   يكتب :   » إنني   أود   أن   أقول   حتى   وإن   بدت   هذه   الدعابة   نوعاً   من  

 التشفي،   البد   من   أن   يكون   العرب   موضع   حب   إلهي   شديد   يك   ينقل   إليهم   الله   العطف  

 .  والعناية   التي   كان   يضفيها   عىل   الشعب   اليهودي   والتي   دامت   عرشين   قرنا «  ) 4 (

من   الواضح   أن   هذا   التشفي   الالهويت   ليس   إال   الوجه   املشوه   للخطيئة   واإلثم،  

 ونحن   لن   نسلك   يف   تحليلنا   هذا   املسلك :  ذلك   أن   املقال   السجايل   رضبة   قوية   ضد  

 الكالم   املذنب،   لذا   فهو   ال   يتحقق   إال   يف   متعة   غري   آمثة،   وعند   عقل   غري   مذنب،   أي   يف  

 عملية   نقد   حاسمة   تقيض   عىل   املعرفة   التي   تتولد   عن   الوعي   الشقي .  فمن   العسري  

 علينا   إذن   أن   نذرف   الدموع   اإلبراهيمية   عىل   الكلمة   اآلمثة .  فمن   اليوم   هو   يا   تري  

 اليهودي   التائه؟   ومن   اليتيم؟   ومن   ينضم   إىل   الحركات   التقدمية   والثورية؟   إن   الشعب  

 الفلسطيني   ال   ميتلك   إال   أن   يرفض   االنقسام   الصهيوين   للوعي   الشقي . 
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إذا   أرجعنــا   الصهيونيــة   إىل   مواقفهــا   األساســية   وجدنــا   أنهــا   تقــرتح   أحــد   اختيارين : 

ــذه   ــي،   ويف   ه ــني   مع ــوا   متفق ــا   أن   تكون ــراء (:  إم ــن   الق ــا  ) نح ــوين   يخاطبن  فالصهي

 الحــال   ترفــع   عنكــم   كل   شــبهة،   أو   تكونــون   غــري   متفقــني،   ويف   هــذه   الحــال،   إمــا   أن  

 تجاهــروا   بعداوتكــم   لليهوديــة   أو   تضمروهــا   وحينئــذ   ستشــعرون   يف   ثنايــا   وعيكــم  

ــا   إذن   أن   نخــرج   مــن   هــذه   الحــرية؟   إذا   خضتــم   يف    بـــ    » عــداء   لليهود «  . كيــف   ميكنن

 الحديــث   عــن   دولــة   إرسائيــل   وأخذتــم   تنتقدونهــا   وتبــدون   بعــض   التحفــظ   بصــدد  

 مرشوعيتهــا   فســتعرضون   أنفســكم   للتهمــة   بأنكــم   أعــداء   اليهــود   وإنكــم   عنرصيــون  

 وضــد   الصهيونيــة   وإرسائيــل   باإلضافــة   إىل   نعــوت   أخــرى   مــن   هــذا   القبيــل؟  

ــداءه   ــف   أع ــلبية   يك   يص ــات   الس ــن   الصف ــلة   م ــذه   السلس ــلح   به ــوين   يتس  فالصهي

 بســهولة   عجيبــة .  فــإذا   كنتــم   مــن   اليســار   املعــارض   للصهيونيــة   فسيســألكم :  كيــف  

 اســتطعتم   أن   تتناســوا   اإلبــادة   التــي   قامــت   بهــا   النازيــة   ضــد   العنــرص   اليهــودي؟   وإذا  

 أبديتــم   بعــض   املالحظــات   حــول   الطابــع   االســتعامري   املتســلط   لدولــة   إرسائيــل   فــإن  

 الصهيــوين   ســينكر   كل   هــذا   وســريد   عليكــم   بــأن   دولــة   إرسائيــل   ال   ميكــن  أن   تخضــع  

 إال   لتحليــل   تقــوم   بــه   الصهيونيــة   ذاتهــا   وال   يــوكل   قــط   إىل   املاركســية .  وجملــة   القــول  

 فــإن   دولــة   إرسائيــل   تجــد   تربيرهــا   بالنســبة   للصهيــوين   فقــط .  بــل   إنــه   يكــون   عــىل  

 اســتعداد   ألن   يرفــض   جميــع   النظريــات   املمكنــة   مبجــرد   مــا   يشــم   فيهــا   أدن    » رائحــة  

 عــداء   لليهــود «  .  وإذا   كنــت   يســارياً   مســيحياً   فــإن   الصهيــوين   سيســألك   ومــا   دخلــك  

 أنــت؟   فاألســبقية   التــي   يعطيهــا   الكتــاب   املقــدس   لليهــود   وأصالتهــم   متنــع   املســيحي  

 مــن   أن   يلقنهــم   الــدروس .  وإذا   كنــت   يســارياً   فــإن   الصهيــوين   ســينبهك   بــكل   بســاطة : 

 اهتــم   بالثــورة   داخــل   بلــدك . 

أمــا   إذا   كنــت   عربيــاً   فــإن   كالمــك   لــن   يعنــي   بالنســبة   إليــه   أي   يشء .  وإذا  

 كنــت   فلســطينيا؟   فيــام   يتعلــق   بهــذه   النقطــة   وخصوصــاً   إذا   أخذنــا   بعــني   االعتبــار  

 مــا   كتبــه   روبــري   مرساهــي   R.Misrahi   فــإن   بإمكاننــا   أن   نتســاءل   عــام   إذا   كان  

 هنــاك   وجــود   فعــيل   للفلســطينيني   بالنســبة   للصهيــوين .  ففــي   مقــال   منمــق   كتــب  

 مرساهــي :   »  ... عــرب   العــامل   اإلســالمي   بأكملــه   دون   أن   يكونــوا   إرسائيليــني   أو   أردنيــني،  

 أو   فلســطينيني   كــام   يقولــون «  ) 5(  أفــرتض   أن   مرساهــي   يأخــذ   هنــا   األمــر   مأخــذ   الجــد . 

 وهــو   يــرى   أن   الهويــة   الفلســطينية،  والشــعب   الفلســطيني،   ليســا   إال   وهمــني   مــن  
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 إبــداع   العــرب   ملضايقــة   جريانهــم .  كل   هــذا   يجعلنــي   عــىل   اســتعداد   ألن   أعتقــد    أننــا  

 نعيــش   حلــامً   مزعجــاً . 

ال   يهم   الصهيوين   إال   أن   يبني   ما   أليديولوجيته   من   امتياز   نظري   خاص :  فإذا   كانت  

 هناك   نظرية   ترفض   املسلامت   الصهيونية   فألنها   تنطوي   يف   نظره   عىل   خطيئة   عظمى  

 وتضمر    » نكهة   عداء   لليهود « ،   فحتى   جان   بول   سارتر   الذي   عودنا   عىل   قدرة   يف   الجدال  

 فريدة   من   نوعها،   يحتار   هنا   ويتحول   من   مجادل   إىل   طاوي   taoiste   مرتجل،   مادام  

 يسلم   يف   الوقت   ذاته   بالقضية   ونقيضها .  لكنه   طاوي   غري   مقتدر .  ألنه   يعجز   عن   أن  

 يعرب   عن   التناقض   الذي   يكمن   يف   موقفه   إال   يف   متزق   ال   ميكن   تجاوزه :  فهنا   أيضاً   تجد  

 الوعي   الشقي   وهو   الذي   يجعل   سارتر   يذرف   الدموع،   دون   أن   يستطيع   وقفها   عن  

 طريق   جدله   املبهور .  هاهنا   أيضاً   ال   نكاد   نصدق   أنفسنا   وسنعود   يف   الوقت   املناسب  

 للحديث   عن   ضعف   هذه   الدموع   الشقية ) 6 (.  ولكنني   أقول   هذا   مع   التواضع   الشديد  

 ألن   عاملنا   قد   أصبح   يف   جزء   منه   سارترياً   ونحن   مدينون   لسارتر   بطريقة   معينة   يف  

 تطلب   الحياة . 

لنســلم   اآلن   بــأن   الخصمــني   يتجــادالن   دون   مواجهــة   رصيحــة.   ولنســتحرض  

 مفهومــي  األصــل   واملــكان   املختاريــن،   كــام   حللهــام   واحــد   مــن   أكــرث   امللفــات  

 جديــة   حــول   هــذه   املســألة :  يتعلــق   األمــر   بامللــف   الــذي   خصصتــه   مجلــة   األزمنــة  

ــخ   بالرغــم   مــام   ــذي   مل   يظهــر   إال   بعــد   هــذا   التاري ــو  1967 ،   وال ــل   يوني ــة   قب  الحديث

 أبــداه   املســاهمون   العــرب   مــن   رغبــة   مســتعجلة   يف   ســحب   مقاالتهــم .  فقــد   أوقفــت  

 الحــرب   الحــوار   الــذي   كان   قــد   بــدأ   عــىل   هــذا   النحــو .  بيــد   أن   مجلــة   األزمــة   الحديثة  

 قــد   بــادرت   إىل   النــرش،   وخــرياً   فعلــت .  يقــدم   هــذا   امللــف   تشــويهاً   متهكــامً .  فكــام  

 لــو   أن   الخصــوم  ) وأعنــي   هنــا   املثقفــني   الذيــن   ســاهموا   يف   هــذا   امللــف (  وعيــاً   منهــم  

 بالذعــر،   قــد   اقتــرصوا   عــىل   تــرك  كالمهــم   لعنــف   الحــرب . 

سنستعرض   إذن،   وفقاً   ملا   اخرتناه   من   موضوعات،   املقاالت   الصهيونية   التي   ساهم  

 بها   بارنري   وفريبلوفسيك   werblowsky   ومرساهي ) 7 (.  وليك   نقرتب   من   فهم   هذا   الرصاع،  

 ينبغي   أن   منيز   بني   تصّورين   إلرسائيل :  فهناك   إرسائيل   الخرافية   الوهمية،   ثم   إرسائيل  

 التاريخية،   بحيث   تدعي   هذه   الثانية   إقامة   مرشوعيتها   عىل   األوىل .  ما   دام   نقل   الذنب  

 وإسقاطه   عىل   العرب   بعد   عملية   اإلبادة   النازية   ال   يكفي   وحده   ألن   يربر   إبعاد  
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 الفلسطينيني   عن   وطنهم .  فخلق   دولة   يشكل   بالنسبة   لليهود،   كام   يعني   بالنسبة   لنا،  

 حدثاً   ال   ميكن   أن   ننكر   طابعه   اإليجايب .  فاألمر   يتعلق   بإرادة   قوة   تريد   أن   تتحرر   من  

 الشقاء   والشعور   بالذنب   وبالتايل   الخروج    » عن   حدود   الدائرة   اليهودية «   ) كافكا (.  فمن  

 يستطيع   إذن   أن   ينكر   هذا   الجانب   اإليجايب   املبديئ؟   وعىل   الذين   يعيبون   عىل   إرسائيل  

 تأسيسها   املصطنع،   يرد   بارنري   عن   طيبة   وحسن   نية :   » هل   ميكن   أن   نقول   إن   هذه  

 دولة   مصطنعة «    فهي   توجد   عىل   مسافة   أربع   ساعات   جوا   من   باريس،   ولها   اقتصادها  

 وجيشها   ولغتها   وطبقتها   العاملة   وسفاراتها   يف   االتحاد   السوفيايت   ويف   فرنسا   ويف   أمريكا  

) ص . 416 (.  ال   يشء   أصدق   من   هذا   وباستطاعة   أي   منا   أن   يتأكد   من   كل   هذه   األمور . 

 فهذه   الدولة   تتمتع   بوجود   مثل   باقي   الدول   األخرى   وما   عسانا   نريد   فضالً عن   ذلك؟  

 فهل   ينبغي   علينا   أن   ننكر   ألحد   هويته   الوطنية؟   ولكن   هل   ميكن   أن   نقبل   يف   الوقت  

 ذاته   أن   يكون   هذا   البحث   عن   األصالة   سبباً   يف   القضاء   عىل   شعب   آخر؟   فعىل   أي  

 أساس   تقوم   إذن   هذه   املرشوعية   املزدوجة؟   ذلك   أن   الشعب   اليهودي،   كام   يؤكد   بارنري  

 هو   أيضاً   شعب   يتجاوز   التاريخ،   وهو   يتمتع    » بحرمة «    يهودية،   وهذا   هو   ما   نطلق  

 عليه   إرسائيل   الوهمية . 

وعندما   نشري   إىل   األساس   االستعامري   املسيطر   لهذه   املرشوعية   فإن   بارنري   يرد  

 بتعجب :   » ولكن   أين   املستعمرون «   ) ص416 (.  أين   هم؟   وأين   عساهم   يكونون؟   إن  

 الوعي   الشقي   يضمر   قدرة   كبرية   عىل   التجاهل،   تجاهل   الذات   وتجاهل   اآلخر؛   ذلك  

 أن   االزدواجية   التي   كانت   تكمن   يف   البداية   يف   الوعي   الشقي   قد   انعكست .  فالصهيوين  

 عندما   ينزع   عن   الفلسطينيني   ممتلكاتهم   يضفي   عليهم   خطيئته   وشقاءه .  وهو  

 يعتقد   أن   بإمكان   االنتساب   إىل   األرض  -  أي   التعلق   الصويف    بأرض   اآلباء  -  أن   يخلص  

 بالفعل   من   انقسام   الوعي   والخطيئة   والذنب .  فأين   ميكن   أن   يوجد   الفلسطيني   إذن،  

 الفلسطيني   الذي   ال   يعمل   إال   عىل   رفض   الشقاء   املنقول   أين   ميكن   أن   يوجد   إال   يف   ذات  

 الصهيوين   وبالقرب   منها؟   بيد   أن   الصهيوين   يريد   أن   يقيض   عليه   سواء   داخل   الذات   أو  

 خارجها .  فليس   من   الغريب   إذن   أن   يؤدي   به   األمر   إىل   إلغائه   التام .  أو   باألحرى   فهو  

 يوهم   نفسه،   يف   انتظار   هذا   اإللغاء   بأنه   ال   يراه،   وخالل   هذه   املهلة   يسلط   عليه   حرباً  

 متواصلة   تذله،   ويوجه   إليه    » رشاش   الصفع «    عىل   حد   تعبري   الشاعر   هرني   ميشو .  فيقال  

 لنا   إنه   فيام   سبق،   وقبل   وجود   دولة   إرسائيل،   كان   الفلسطيني   يحيا   تائهاً   يف   صحراء  
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 من   األحجار،   وكان   ينام   نومة   ذلك   الذي   يقول   عنه   ميشو :   » ال   يقدم   كرسياً   للنائم  

 يف   الرسير «  .  أما   اآلن   وقد   ُغزي   البلد   و»أُعيد   بناؤه «    فأين   موضع   الفلسطيني؟   عبثاً  

 أحاول   أن   أجد   يف   هذه   الدراسات   أثراً   قوياً   من   شأنه   أن   يعني   بأن   هذا   الخروج   عن  

 دائرة   الوعي   الشقي   قد   يستبعد   الرشاسة   نحو   اآلخر   ومحاولة   القضاء   عليه . إن   الحرب  

 املعلنة   ضد   اآلخر   املنفي   تصبح   نظاماً   من   الرشاسة   يغلفه   سوء   الطوية   ويربره   تصوف  

 معكوس .  أجدين   إذن   مضطراً   ألن   استخلص   بأن   الوعي   الشقي   ال   ميكن   تجاوزه   بسهولة  

 عن   طريق   تكوين   دولة .  فكثافته   األنطلوجية،   واآلالم   التي   ولدها   خالل   آالف   السنني  

 تتغذي   من   خطيئة   الحياة   كأنها    » آلة  راغبة «  .  يقول   نيتشه :   » رمبا   مل   يكن   هناك   يشء  

 أكرث   فظاعة   وال   إزعاجاً،   فيام   قبل   تاريخ   اإلنسان،   من   اآللة   املذكِّرة   حيث   نضع   عىل  

 يشء   ما   قطعة   حديد   متوهج   يك   يعلق   بالذاكرة .  فام   يستمر   يف   التعذيب   هو   وحده  

 يستمر   يف   الذاكرة  ) 8 (.  فعندما   ترسم   ذكرى   املنفى   والتشتت،   وذكرى   اإلبادة   النازية،  

 الدائرة   الصهيونية   فإنها   تكتب   عىل   الفلسطيني   وجسمه   العذاب  ُمحوَّالً .  البد   أن   هناك  

 من   يشارك   الصهيوين   تاريخ   شقائه :  عىل   هذا   النحو   تتاح   للغرب   الفرصة   ألن   يُكّفر   عن  

 ذنبه   ويرغم   الفلسطيني   عىل   أن   يتقبل   امليثاق   الذي   عقد   منذ   آالف   السنني   بني   اليهود  

 وإلههم .  هذا   الفلسطيني   الذي   عقد   هو   بدوره   امليثاق   مع   آلهة   أخرى   وديانات   أخرى  

 وآالم   أخرى،   والذي   خطرت   له   الفكرة   اللعينة   بأن   يختار   وطناً   وأرضاً   قطنها   منذ   ثالثة  

 عرش   قرناً   أو   يزيد .  لكن   الصهيوين   سريد   بأن   هذه   لن   تكون   إال   مجرد   فرتة   فراغ . 

ــديل   بهــا،   فهــو   يدخــل   ــي   ي ــري   ولنســتعرض   الحجــج   الت ــه   بارن لنعــد   إىل   مــا   يقول

 مــع   ســارتر   يف   نــوع   مــن   الجــدال،   ويحــاول   أن   يبــني   أن   اليهــودي   كان   دومــاً   ميتلــك  

ــان   ــا   اإلمي ــة   يجمعه ــاد (  وأم ــن   كل   اضطه ــذات   م ــظ   ال ــخ   حف ــو   تاري ــاً  ) وه   » تاريخ

) بالخلــود   والخــالص   النهــايئ (  وتربطهــا   املصالــح  ) تضامــن   اليهــود   ضــد   كل   األطــامع  

 واملصائــب (  «   ) ص .423  (  يســتعرض   بارنــري   هــذه   الحجــج   انطالقــاً   مــام   يطلــق   عليــه  

ــادام   ــة   م ــة   حلزوني ــو   كان   حرك ــام   ل ــخ   ك ــر   إىل   التاري ــو   ينظ ــذ .  وه ــدي   والنب  التح

ــد   نبــذ   اآلخــر .  وهــو   النبــذ   الــذي   يقــوي    التحــدي  ) أي   التأكيــد   عــىل   الفــوارق (  يول

ــىل   ــذ   ع ــبقية   للنب ــري   األس ــي   بارن ــا   يعط ــك .  فعندم ــذا   دوالي ــدي،   وهك ــدوره   التح  ب

 التحــدي   فهــو   يخــرج   عــن   دائــرة   اإلثــم .  وهــو   ال   يقتــرص   عــىل   أن   يلقــي   مســؤولية  

 الخطــأ   عــىل   اآلخــر   ويثبــت   التحــدي   كموقــف   إيجــايب .  ويــرى   أنــه   إرادة   قــوة   أصليــة . 
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 وينظــر   إىل   التاريــخ   العــام   للوعــي   اليهــودي   كــام   لــو   كان   حركــة   خــالص   ذايت   يتــم   يف  

 لحظتــني .  هــذا   التاريــخ  -  كــام   تدعــي   الصهيونيــة  -  يؤســس    » حرمــة   يهوديــة «    مــن  

ــخ   ــه   تاري ــع .  إن ــا   املدق ــة   أرض   فلســطني   فتمــأل   فراغه  شــأنها   أن   تعمــر   بصفــة   نهائي

 التحــدي   والنبــذ .  وال   شــك   يف   أن   اليهوديــة   متتلــك   قــدرة   عــىل   اإلبهــار   اســتطاعت   أن  

 تلهــم   املشــايعني   لهــا   قــوة   ال   مثيــل   لهــا .  بهــذا   املعنــى   تظــل   اليهوديــة   بالنســبة   إلينــا  

 لغــزاً،   واختالفــاً   يبعــث   عــىل   اإلعجــاب   واإلثــارة   يف   الوقــت   ذاتــه .  وهــو   كــام   نعلــم  

ــد   ــا   كان   الوع ــدر   م ــه .  فبق ــة   كل ــى   الكلم ــذري،   مبعن ــان   الج ــن   اإلمي ــادر   ع ــال   ن  مث

 اإللهــي   يتيــح   للشــتات   أن   يتمســك   بإرسائيــل   األســطورة   وعربهــا،   كان   يقــرص   الهويــة  

ــه   ــذايت   واختالف ــى   ال ــي   حــول   املنف ــة   والوعــي   الشــقي   عــىل   تســاؤل   ال   ينته  األصلي

 املتميــز،   أي   اختالفــه   األنطلوجــي   والــذي   يتجــاوز   التاريــخ .  ولكــن،   مــع   حلــول  

 الدولــة   اإلرسائيليــة،   وحينــام   أصبحــت   العــربة   عالمــة   عــىل   تاريــخ   دمــوي   يقــيض   عــىل  

 اآلخــر،   فــإن   األيديولوجيــة   الصهيونيــة   وجــدت   نفســها   عاجــزة   عــن   أن   تفــرس   بشــكل  

ــل :  ــن   إرسائي ــكلني   م ــن   الش ــن   هذي ــتعاضة   ع ــذه   االس ــوط   ه ــق   مضب ــول   دقي  معق

ــل    األســطوري   والتاريخــي،   إال   باللجــوء   إىل   الرؤيــة   الخرافيــة   واالســتدالل   الــذي   يُحصِّ

 حاصــالً .  إن   الصهيونيــة  -  كأيديولوجيــة    سياســية  -  تقــوم   عــىل   اليهوديــة   مدعيــة   يف  

 الوقــت   ذاتــه   أن   القصــص   التــي   يرويهــا   الكتــاب   املقــدس   تعكــس   الواقــع   كــام   هــو . 

 وهكــذا   يصبــح   الرمــز   الدينــي   عالمــة   عــىل   العنــف   الدنيــوي .  لــذا   فــإن   الصهيونيــة  

ــل   يف   ــه   ككل   شــعب  -  يأم ــه   ونجل ــذي   نحرتم ــيل،   ال ــل   الشــعب   اإلرسائي ــرآة   تجع  م

 تحقيــق   التصالــح   الوهمــي   بــني   إرسائيــل   األســطورية   وإرسائيــل   التاريخيــة . 

ــارات   كيــف   يــربر   بارنــري   هــذه   العــودة   إىل   األرض   املوعــودة؟   لنــورد   بعــض   العب

 الواضحــة   أشــد   الوضــوح،   والتــي   تصــف   أرض   فلســطني   قبــل   االحتــالل   الصهيــوين : 

 » فالبلــد   قــد   اقتلعــت   غاباتــه   وأصبــح   جافــاً   بــال   مــاء،   يبعــث   تخلفــه   عــىل   اليــأس . 

ــني   ال   ــني   إقطاعي ــوزة   مالك ــي   يف   ح ــتغالل   وه ــت   دون   اس ــعة   بقي ــاحات   شاس  مس

 يولونهــا   أدن   اهتــامم .  اكتســحتها   حمــى   املالريــا .  فــإذا   اســتثنينا   بعــض   خيــام   البــدو  

ــكونة،   ــري   مس ــذه   األرض   غ ــول   إن   ه ــتطيع   أن   نق ــا   نس ــاك،   فإنن ــا   وهن ــرة   هن  املتناث

 وهــي   إذن   قابلــة   لالســتعامل  ) ص .453  (.  إن   هــذه   اإلشــارة   إىل   بعــض   الخيــام   املتناثــرة  

ــل   ــري .  فه ــره   بارن ــذي   يضم ــة   ال ــوء   الني ــة   س ــه   الكفاي ــا   في ــي   مب ــتطع   أن   تخف  مل   تس
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 يعقــل   أن   ينكــر   اإلنســان   الواقــع   إىل   هــذا   الحــد؟   وباإلضافــة   إىل   هــذا   فــإن   الصهيونية  

ــذا   الشــعب   املشــتت،   ــل   ليســت   مجــرد   خــالص   بالنســبة   له ــة   إرسائي ــرى   أن   دول  ت

 بــل   إنهــا   خــالص   العــرب   والعــامل   أجمــع،   فالصهيونيــة   مــن   إبــداع   الحضــارة   شــأنها  

 شــأن   مــا   كان   عليــه   االســتعامر .  أمــا   فيــام   يتعلــق   مبســتقبل   الفلســطينيني   فــإن   بارنــري  

ــة   تضــم   بعــض   شــعوب   الــرشق   األوســط   ــي   أنهــم   ســينصهرون   داخــل   فيدرالي  يرتئ

ــة   بانصهارهــم   -  يقــول :   » وعندمــا   يحــل   مشــكل   الالجئــني   العــرب   يف   إطــار   فيدرالي

ــة   ــاهمة   املادي ــة   إىل   املس ــا،  باإلضاف ــتقرارهم   فيه ــة   واس ــدان   العربي ــزيئ   يف   البل  الج

 والتقنيــة   إلرسائيــل،   فــإن   التعــاون   اإلرسائيــيل   العــريبّ   ســيجد   ميدانــاً   خصبــاً   للنمــو «   

) ص457 (.  ال   يخفــى   علينــا   هنــا   مــدى   التالعــب   بالكلــامت .  فبارنــري   يصهــر   الشــعب  

ــن   الشــعب   ــاً   ع ــم   بتات ــو   ال   يتكل ــه   اســمه   الخــاص .  فه ــزع   عن ــأن   ين  الفلســطيني   ب

 الفلســطيني   وال   وجــود   عنــده   إال   لالجئــني .  ففيــام   قبــل   كانــت   فلســطني   مجموعــة  

ــام   الالجئــني .  ــرة   يف   الصحــراء،   أمــا   اآلن   فهــي   مجموعــة   مــن   خي ــام   املتناث  مــن   الخي

 وفيــام   بعــد   يتكلــم   عــن   الالجئــني   العــرب   ال   عــن   الفلســطينيني .  هــل   يســمح   هــذا  

 اإلنــكار   املــزدوج   بتأســيس   فيدراليــة   بــني   شــعوب   الــرشق   األوســط؟   وهكــذا   فنحــن  

 نجــد   أنفســنا   دومــاً   أمــام   القلــب   واإلبــدال   الســاخرين   نفســيهام،   فالصهيونيــة،   تــرص  

ــا   ــو   أدى   به ــى   ل ــه،   حت ــذي   توجــد   في ــاء   اآلخــر   يك   تخــرج   مــن   املنفــى   ال  عــىل   إخف

 األمــر   إىل   أن   متحــو   وجــه   الفلســطينيني   وتنــزع   عنهــم   اســمهم   الخــاص .  إنهــا   تــرص  

 عــىل   أن   تلقــي   مســؤولية   الخطــأ   عــىل   اآلخــر   ليقــيض   عــىل   شــقائه،   هــذا   بالرغــم  

 مــن   أن   بارنــري   يضطــر   إىل   أن   يعــرتف   بــأن   األمــر   يتعلــق   مبأســاة،   وككل   مأســاة   فــإن  

ــطني   ــم   يف   فلس ــوا   إنه ــق   يف   أن   يقول ــىل   ح ــرب   ع ــني،   فالع ــان   محق ــني   يكون  املتنازع

 ومنــذ   ثالثــة   عــرش   قرنــاً،   وإن   البلــد   بلدهــم،   واليهــود   كذلــك   ال   يخطئــون   الصــواب  

 عندمــا   يذكــرون   بأنهــم   كانــوا   قــد   اســتقروا   قــرب   ضفــاف   نهــر   األردن   منــذ   أربعــني  

ــو   ــذا   النح ــىل   ه ــودة  ) ص . 451 (.  وع ــم   املوع ــزال   أرضه ــد   كان   وال   ي ــاً،   وأن   البل  قرن

ــىل   ــل   ع ــرص   األص ــي   وينت ــق   التاريخ ــىل   الح ــي   ع ــق   الطبيع ــبقية   للح ــى   األس  تعط

ــة   عــىل   منطــق   التاريــخ  ــة   الرمزي  الفــوارق،   واملرشوعي

 لنعــط   خالصــة   موجــزة   لهــذا   الجــزء   مــن   عرضنــا .  إن   االدعــاء   الصهيــوين   بالقضــاء  

 عــىل   الشــعب   الفلســطيني،   ونــزع   أرضــه   ال   ميكنــه   أن   يقــوم   بشــكل   معقــول   عــىل  
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 مرشوعيــة   تاريخيــة،   فمفارقــة   اإلميــان   والوعــي   الشــقي   هــي   التــي   تســتطيع   وحدهــا  

 أن   تفــرس   هــذه   الرغبــة   يف   الســيطرة .  فهــل   يكــون   مــن   قبيل   الجــد   أن   نعتمد   الســاللة  

ــي   ــراراً،   ينبغ ــل   م ــام   قي ــال،   ك ــذه   الح ــمة .  إذ   يف   ه ــة   حاس ــألرض   كحج ــة   ل  الوهمي

 إعــادة   التنظيــم   الجغــرايف   العاملــي   بداللــة   األصــل   والوعــود   اإللهيــة   التــي   ليســت   إال  

 وعــوداً   رمزيــة   أقــرب   إىل   العــربة،   إال   إذا   قلنــا   إننــا يف   عهــد   الفتوحــات   حيــث   تكــون  

 الحــرب   والرمــز   أمريــن   يســوغ   بعضهــام   اآلخــر .  إن   دولــة   إرسائيــل    » تعتمــد   التوريــة «   

 كــام   يقــول   مغنيــان   يســاريان  -  أصبحــا   اآلن   يتمتعــان   بالشــهرة   عــن   جــدارة  -  كتبــا  

 أغنيــة   ال   تخلــو   مــن   أهميــة   عنوانهــا  :  أوديــب   مضــاداً  ) أشــري   هنــا   بالطبــع   إىل   جبــل  

 دولــوز   وفليكــس   غاتــاري (.  لكنهــا   توريــة   تنعكــس   عــىل   ذاتهــا .  فلشــدة   مــا   نتجاهــل  

 اآلخــر،   ننتهــي   بــأن   تجاهــل   ذاتنــا . 

لنعــرض   اآلن   ملقالــة   زوي   فربلوفســيك    zwi werblowsky  إرسائيــل   وارتز   إرسائيل،  

ــاول   ــة   وتح ــة   أصيل ــة   صهيوني ــق   نزع ــا   تعتن ــن   يف   أنه ــة   تكم ــذه   املقال ــة   ه  إن   قيم

ــة   املعــارصة .  ونتيجــة   ــوم   االجتامعي ــرات   يف   العل ــا   تربي ــه   أن   تجــد   له  يف   الوقــت   ذات

ــة   ــات   التقليدي ــيك   املفهوم ــل   فربلوفس ــاً   ينق ــرة :  فأحيان ــويش   يف   كل   م ــك ، التش  ذل

 كــام   هــي   يف   الكتــاب   املقــدس   إىل   حديــث   علمــي   يف   ظاهــره،   وأحيانــاً   أخــرى   يعتمــد  

 بنــوع   مــن   التعســف   عــىل   الرمــز   الدينــي   يك   يغلــف   التصــورات  ) العلميــة (  .وبهــذه  

 الكيفيــة   فإنــه   يفــرس   التقاليــد   عــن   طريــق   التقاليــد،   وذلــك   بعــد   لــف   ودوران .  وإذا  

 مــا   أردنــا   أن   نقتنــع   بــكل   هــذا،   فينبغــي   أن   نتســلح   بــيشء   غــري   قليــل   مــن   التجاهــل . 

ــوض   ــايس   ع ــوم   أس ــو   مفه ــالف،   وه ــوم   االخت ــيك   مفه ــتعمل   فربلوفس ــا   يس  فعندم

 مفهــوم   االختيــار   عــىل   أنــه   اختــالف   أكــرث   مــام   هــو   تفــوق  ) ص . 673 ( ،   فإنــه   ال   يجــد  

ــاك   ــة :   » إذا   كان   هن ــارة   املفارق ــذه   العب ــا   ه ــة   ذاته ــق   يف   الصفح ــة   يف   أن   يلف  صعوب

 شــعب   مختــار،   فهنــاك   أيضــاً   أرض   مختــارة   موعــودة «    أو   هــذه :   » إن   هــذا   الشــعب  

ــاد   ــق   اتح ــن   طري ــة   إال   ع ــه   الكفاي ــا   في ــه   مب ــق   ذات ــه   أن   يحق ــودي (  ال   ميكن ) اليه

 أقنومــي   مــع   األرض «  .  وحينــام   يحــاول   فيــام   بعــد   أن   يعيــد   تأويــل   التــوراة :   » يتحقــق  

ــق   ــداً   خال ــه   تحدي ــار   ألن ــه   االختي ــل   هــو   إل ــه   إرسائي ــة «    وإل ــخ   داخــل   الخليق  التاري

 الكــون «   ) ص973 ( ،   وهكــذا   يتخلــص   مــن   مفهــوم   االختــالف   والفــوارق،  ) ليعــود   إىل  

 الينابيــع   وإىل   هويــة   حمقــاء .  فعوضــاً   عــن   تحليــل   عالقــة   الــذات   باآلخــر،   وتحليــل  
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 جــدل   الفــوارق   بــني   الثقافــات   يســتعيض   عــن   هــذا   باللجــوء   إىل   مفهومــات   الذاتيــة  

 واألصــل   واالختيــار . 

أمــا   جــاك   دريـّـدا   الــذي   يتكلــم   عــن   معرفــة   باألمــور   فهــو   يكتــب   بصــدد   إدمــون  

 جابيــس  Jabès   :   » ولكــن   الذاتيــة   عنــد   اليهــودي   قــد   ال   يكــون   لهــا   وجــود،   فرمبــا   كان  

 اليهــودي   هــو   االســم   اآلخــر   لهــذه   االســتحالة «  .  ال   يريــد   دريــدا   أن   يخلــط   بــني   األمــور  

 عندمــا   يجــادل .  وســرنجع   إىل   هــذه   النقطــة   يف   حينهــا .  ومــا   نريــد   أن   نلمــح   إليــه   هنــا  

 هــو   أن   الصهيونيــة   باعتبارهــا   عاجــزة   عــن   اســتيعاب   جيــد   ملفهــوم   الفــوارق   فهــي  

  » حكايــة   تعيســة   )دريــدا(   عميــاء،   إزاء   يَْهــَوهْ   املختفــي .  وتلــك   هــي   املفارقــة   التــي  

ــالً   ــذي   ال   يكــون   قاب  يعــاين   منهــا   الوعــي   الشــقي،   فهــو   ال   يقــوم   إال   عــىل   اإلميــان   ال

 بطبيعتــه   للتفســري،   ســواء   أكان   إميانــاً   ضعيفــاً   أو   قويــاً . 

وحينئــذ   كيــف   نفهــم   مــا   يقولــه   فربلوفســيك :   » إن   مــا   شــكل   أحــد   أســباب   شــقاء  

 الصهيونيــة   أنهــا   مل   تحقــق   مراميهــا   يف   وقــت   مل   تكــن   فيــه   القوميــات   العربيــة   قــد  

 تطــورت   بعــد  ) أو   عــىل   األصــح   يف   وقــت   مل   يتطــور   فيــه   بعــد   تعلــق   القوميــة   العربيــة  

ــة   ــو   النهض ــة   ه ــقاء   الصهيوني ــارص   ش ــد   عن ــكل   أح ــام   يش ــطني ( ) ص( 374.  ف  بفلس

 العربيــة   وأقصــد   حدثــاً   مــن   بــني   األحــداث   التــي   عرفهــا   التاريــخ   الفعــيل.   والعنــرص  

ــا   ــان   تولدت  اآلخــر   يف   الشــقاء   هــو   الفلســطينيون   بطبيعــة   الحــال .  إنهــام   إذن   قوميت

 خــالل   القــرن   التاســع   عــرش،   وكانتــا   مثرتــني   للتاريــخ   جاءتــا   كــرد   فعــل   ضــد   طغيــان  

ــة   متــت   داخــل   ــة   ظاهــرة   غريب  الغــرب،   هــذا   مــع   فــارق   أســايس   هــو   أن   الصهيوني

ــل   ــرد   فع ــوار   ك ــك   األس ــارج   تل ــة   خ ــة   العربي ــأت   القومي ــام   نش ــرب،   بين ــوار   الغ  أس

 إيجــايب   ضــد   االســتعامر   واإلمربباليــة .  إن   شــقاء   الصهيونيــة   كــام   يرتئــي   فربلوفســيك  

 يكمــن   يف   أنهــا   مل   تتحــني   الفرصــة   حينــام   كان   العــرب   مازالــوا   يغطــون   يف   النــوم   وقــد  

 أضعفهــم   االســتعامر   والبنيــات   اإلقطاعيــة   الالهوتيــة   الداخليــة . 

ويف   تلــك   الحــال   مــا   كانــت   الصهيونيــة   ســتبدو   إال   اســتبداالً   مرشوعــاً   الســتعامر  

 بآخــر .  لقــد   ضيعــت   الصهيونيــة   إذن   الفرصــة   يف   أن   تكــون   الوليــد   املبــارش   لإلمربيالية . 

 وهــذا   مــا   مينعهــا   مــع   ذلــك   مــن   أن   تتبنــى   حركــة   الطــرد   والتوســع   االســتعامريني . 

ــربر   ــى   أن   ت ــة   حت ــىل   الصهيوني ــون   ع ــال   يك ــيك   ف ــري   فربلوفس ــايرنا   تفك ــا   س ــإذا   م  ف

 غزوهــا   لفلســطني .  ذلــك   أن   مرشوعيــة   هــذا   العمــل   ســتكون   قــد   تحققــت   مبــا   قــام  
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 بــه   االســتعامر   فيــام   قبــل .  ومــا   دامــت   جميــع   األمــم   قــد   تولــدت   بهــذه   الكيفيــة،  

 فلــن   يكــون   هنــاك   ســبب   معقــول   لالرتيــاب   يف   هــذا   العمــل .  وعــىل   العمــوم   فــإن  

ــي   ــذا   فه ــل   الشــمويل .  ل ــة   أن   تســاير   منطــق   العق ــل   ســيخول   الصهيوني  هــذا   العم

ــخ،   ــتعامر،   أن   تشــوه   التاري ــدس،   واالس ــاب   املق ــه   الكت ــا   يتطلب ــل م ــتعدة   لتكم  مس

ــة   والفــوارق   ــة   الوطني ــداً   جــدل   الهوي ــا   ال   تفهــم   فهــام   جي  ومأســاتها   تكمــن   يف   أنه

ــة   ــىل   الصهيوني ــذا   ع ــرتط   ه ــا   أن   نش ــل   بإمكانن ــودي .  فه ــي   اليه ــة   يف   الوع  الكامن

 وحدهــا؟   طبعــاً   ال .  بيــد   أن   الفــوارق   يف   حــال   الصهيونيــة   رسعــان   مــا   تســتدرك   عــن  

 طريــق   أيديولوجيــة   مغلوطــة   ضالــة   ال   تــدرك   ذاتهــا   وال   مــدى   بعدهــا   عــن   اآلخــر . 

ــك،   تكــون   يف   حاجــة   إىل   عــدد   مــن   ــا   وتظــل   كذل ــيك   تقــوم   الفــوارق   بوظيفته ل

ــر   إال   يف   ــداء   ال   يفك ــه   أع ــس   ل ــن   لي ــم .  فم ــاء   عليه ــن   القض ــن   ال   ميك ــداء   الذي  األع

 البحــث   عنهــم .  إذ   يــكاد   األمــر   أن   يكــون   مــن   قبيــل   الحاجــات   الرضوريــة   كــام   يقــول  

ــة   وتجــد   ــرة   ولــيك   تتجــاوزه   الصهيوني ــه   إذن   رصاع   الجباب  الشــاعر   هــرني   ميشــو .  إن

 لــه   حــالً   فإنهــا   تؤكــد   عــىل   اكتســاح   اآلخريــن   عــن   طريــق   الحــرب   والســيف   الرمــزي : 

 يقــول   فربلوفســيك :   » إن   أرضــاً   مــن   غــري   شــعب،   تكــون   يف   املنفــى   كحــال   الشــعب  

 بــدون   أرض،   فــاألرض   هــي   األخــرى   يف   انتظــار   عــودة   عشــيقها   املوعــود   بعــد   تشــتت  

 إرسائيــل «  .   » أتــرك   األرض   بلقعــا   فينذهــل   لهــا   أعداؤكــم   الذيــن   يســكنونها «   ) ســفر  

 األحبــار  26   -  32 (  آمــني !  توجــز   هــذه   العبــارة   األيديولوجيــة   الصهيونيــة   املغلوطــة  

ــام   أن   ــي   فربلوفســيك :  ك ــالً   خاصــاً .  يدع ــا   يســتحق   تحلي ــظ   فيه ــكل   لف ــا .  ف  بكامله

ــاء   توجــد   هــي   األخــرى   يف   املنفــى .   هنــاك   شــعوباً   تائهــة ، فهنــاك   أرض   خاليــة   جدب

 ورمبــا   وجــب   الحديــث   بصفــة   أدق   ال   عــن   أرض   فارغــة،   بــل   عــن   أرض   تركــت  

ــار   ــرب   مســاحاتها   يف   انتظ ــوا   ع ــا   ويرتحل ــم   أن   يقطنوه ــون   عليه ــاغرة   لســكان   يك  ش

ــة   النامئــة   يك   يدعــو   لهــا   املــكان .  وبالفعــل   فــإن   فربلوفســيك    انبعــاث   حســناء   الغاب

 يقــول   متحدثــاً   عــن   الفــردوس   الصهيــوين :   » إذا   كانــت   األرض   قــد   ازدهــرت   فذلــك   ال  

ــل   املســتنقعات   ــذي   كان   يســتهدف   تحوي ــود   البطــويل   ال  يرجــع   فحســب   إىل   املجه

 املوبــوءة   لســقي   الصحــراء،   وإمنــا   يعــود،   وفقــاً   للتصــوف   اليهــودي  ) التقليــدي،   إىل  

 جــواب   حســناء   الغابــة   النامئــة   واســتجابتها   ألمريهــا   الــذي   جــاء   لينعشــها (  بقبلتــه «   

) ص . 683 (.  إن   مــا   تضمــره   هــذه   األســطورة   هــو   التفــوق   املزعــوم   لشــعب   عــىل   آخــر . 
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ــه   أن   ــذي   ينبغــي   علي  وهــو   تفــوق   مينحــه   لنفســه   فيســعى   لفرضــه   عــىل   اآلخــر   ال

 يتقبــل   هــذا   االجتيــاح   مــع   الرحمــة   املقدســة .  واملقصــود   هنــا   بالطبــع   هــو   الشــعب  

 الفلســطيني   الــذي   ينبغــي   محــوه   ولفظــه    » فبينــام   تلفــظ   األرض   الســكان   اآلخريــن  

ــه   إذن   ــة «  ) 483 (.  إن ــرتة   مؤقت ــرد   إال   لف ــل   مل   تط ــإن   إرسائي ــد،   ف ــم   إىل   األب  وتتقيؤه

 تلويــن   للقســاوة   وتفنــن   فيهــا،   ذلــك   أن   الوعــي   الشــقي   ليــس   مــن   النــوع   املتوحــش  

ــة   أن   تعــرتف   ــون   عــىل   الصهيوني ــك   يك ــن   ذل ــيك   ميك ــذي   يقــيض   عــىل   خصمه . فل  ال

 بغــرية   اآلخــر   يك   ميكــن   القضــاء   عليهــا .  وهــذا   أبعــد   مــا   يكــون   عــن   الصهيونيــة   التــي  

 هــي   صوفيــة   التقيــؤ .  فــأي   شــعب   يقبــل   أن   يلفــظ   بهــذه   الكيفيــة؟

يــروي   فربلوفســيك   بصــدد   هــذا   الشــعب   الفلســطيني   حكايــة   تــزداد   غرابــة   عــن  

 M.nordau    عــن   ماكــس   نــوردو   Buber   قصــة   حســناء   الغابــة   النامئــة :   » ينقــل   بوبــر 

 أنــه   عندمــا   ســمع   ألول   مــرة   بوجــود   ســكان   عــرب   يف   فلســطني   ســارع   نحــو   هرتــزل  

 وصــاح   فيــه :  إننــي   مل   أكــن   عــىل   علــم   بهــذا .  فنحــن   إذن   نرتكــب   إمثــاً   مــن   اآلثــام «  . 

 وليــس   مــن   شــك   يف   أنــه   لــو   كان   رد   فعــل   نــوردو   أعــم   وأشــمل،   لــكان   قــد   شــل   وثبــة  

ــت   ــي   جعل ــة «    الت ــة    » الهيجلي ــن   الحيل ــوع   م ــك،   ن ــه   وال   ش ــة .  إن ــة   الصهيوني  الحرك

ــي   ــم   الت ــس   هــذا   إال   نتيجــة   لتجربته ــي،   ولي ــل   هــذا   الضــالل   األخالق ــود   يف   مث  اليه

 تراكمــت   عــرب   العصــور  ) 391 (.  ثــم   يضيــف   فيــام   بعــد،    » بدهــي   أن   تعجــب   نــوردو  

 هــذا   ال   يخلــو   مــن   نظــرة   ســطحية   ســاذجة «  . طبعاً   طبعــاً .  وأنــا   ســأرد   بهــذا   الجــواب  

ــاك   ــن   عس ــن   أي ــر .  ولك ــي   اآلخ ــيطرة   يك   تنف ــة   مس ــة   حقيق ــت   الصهيوني ــام   ادع  كل

 تتوجهــني   أيتهــا   الحيلــة   الهيجليــة   الســعيدة،   أنــت   أيتهــا   الضاللــة   األخالقيــة،   وكيــف  

 ميكنــك  أن   تنصفــي   ذاك   الــذي   نفيتــه؟   أنــا   ال   أرى   إال   جــزءاً   مــن   الكــون .  لكنــك   لــن  

ــب   ــن   الذن ــري   ع ــو   أن   التكف ــر   ه ــة   األم ــو .  وحقيق ــذا   النح ــىل   ه ــامل   ع ــمي   الع  تقس

 يــؤدي   إىل   الهذيــان .  وعــن   هــذا   الهذيــان   املــر   يبلغنــي   كالمــك   وكأنــه   مختنــق .  فكــام  

ــة   ــن   حجــة   إىل   حجــة   كخطيئ ــل   م ــاً   شــديد   الحــزن   ينتق ــيئاً   حزين ــاك   ش ــو   أن   هن  ل

 ســكرى .  بيــد   أننــي   قــد   تعلمــت   فــن   الضحــك،   يــا   وعــي   الشــقاء،   الســعيد ! 

لنعد   إىل   مقا الت   امللف   املذكور . 

ميتلــك    مرساهــي،   الــذي   كتــب   املقــال   الثالــث   مــن   املقــاالت   التــي   تهمنــا   هنــا،  

ــك   ــة   الحب ــة   واضح ــة   يف   املحاجج ــرب«،   طريق ــلمي   أو   الح ــش   الس ــوان   »التعاي  بعن
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ــربز   ــه   أن   ي ــت   ذات ــة،   يحــاول   يف   الوق ــن   الصهاين ــرث   م ــوين   أك ــو،   كصهي ــان،   فه  واإلتق

 ذاتــه   الصهيونيــة   الرســمية   التــي   متارســها   دولــة   إرسائيــل،   وصهيونيــة   اليهــود   الذيــن  

ــة   مزدوجــة .   يعيشــون   قومي

وليــس   مــن   شــك   يف   أن   هــذا   املرمــى   ضخــم .  بيــد   أن   مرساهــي   كائــن   ســيزيفي  

 عنيــد   فهــو   يحــاول،   كــام   ســرنى   بصــدد   ماركــس،   أن   يصــوغ   الفلســفة   الغربيــة   صياغة  

 جديــدة   بداللــة   العــداء   الــذي   تناصبــه   للوعــي   اليهــودي .  ومــا   مــن   شــك   يف   أنــه   لــن  

ــة   يســارية   عامئــة   تتســرت   وراء   دمــوع   ســارتر،   ــوح   بأيديولوجي ــذي   يل ــل،   هــو   ال  يقب

 عبــارة    » الوعــي   الشــقي «    ألنهــا   هيجليــة،   وبالتــايل،  )فهــي   ضــد   العنــرص   الســامي   يف  

 جــزء   منهــا   عــىل   األقــل .  وعــىل   هــذا   النحــو   فهــي   غــري   صالحــة (  لتحليــل   صهيونيــة  

 إرسائيــل .  وعــىل   كل   حــال   فــإن   مرساهــي   ال   يــرتك   لنــا   االختيــار،   يف   مقالتــه  املذكــورة،  

ــة   ــة   الدول ــي   مرشوعي ــايس،   وأعن ــكال   األس ــا   اإلش ــل   يف   نظرن ــا   ميث ــش   م  يف   أن   نناق

ــاك   ــع،   أن   هن ــل   الجمي ــم،   مث ــه   يعل ــة   أو   عــدم   مرشوعيتها . بالرغــم   مــن   أن  اإلرسائيلي

 شــهادات   تاريخيــة   غزيــرة   تثبــت   مبــا   فيــه   الكفايــة   االســتعامر   الفعيل   ألرض   فلســطني  

 انطالقــاً   مــن   املــرشوع   الصهيــوين   الــذي   خططــه   هرتــزل،   غــري   أن   مرساهــي   يتخلــص  

 مــن   هــذا   اإلشــكال   باللجــوء   إىل   عقيدتــه،   وعــن   طريــق   القلــب   الوثوقــي .  يقــول :   » إن  

 العبــارات   التــي   يســتعملها   العــرب  ) عــودة   املنفيــني،   وإعــادة   بنــاء   الوطــن   املفقــود ( 

 هــي   مجــرد   قلــب   العقيــدة   الصهيونيــة،   فهــي   إذن   صهيونيــة   معكوســة «   ) ص .  555 (. 

 ليــس   هــذا   مجــرد   قلــب   للعقيــدة،   بــل   إنــه   ســحر   خــداع :  فهــو   ال   يــرى   بــأن   هــؤالء  

 الفلســطينيني   ال   ينبغــي   أن   يوجــدوا   فحســب،   بــل   ليــس   لهــم   الحــق   يف   الــكالم   أيضــاً . 

ــة .  وهــو   يقــيض   ــكاس   للصهيوني ــو   كان   مجــرد   انع ــام   ل  فمرساهــي   يحــدد   اآلخــر   ك

 بذلــك،   بعمليــة   لــف   ودوران،   عــىل   التاريــخ   الفعــيل   لفلســطني   .  ذلــك   التاريــخ   الــذي  

 درســه   مؤرخــون   وشــهود   كثــريون،   مهــام   تباينــت   آفاقهــم   األيديولوجيــة .  وأنــا،   عندمــا  

 تحدثــت   عــن   قلــب   الوعــي   الشــقي   فقــد   فتحــت   عــىل   األقــل،   منفــذاً   ســاخراً   يبقــي  

ــات   ــني   املصطلح ــي   ب ــز   يف   حديث ــا   أمي ــذا   فأن ــر .  ل ــة   لآلخ ــة   األنطلوجي ــىل   الكثاف  ع

 التــي   قــد   تــدل   عــىل   معــان   مختلفــة  ) الصهيونيــة،   والوعــي   اليهــودي،   والذاتيــة ..(  يك  

 نكشــف   أيــن   يقــوم   الــكالم   املذنــب،   عــىس   أال   نقــيض   عــىل   وجــه   اآلخــر . 

وعــىل   العكــس   مــن   هــذا،   فــإن الصهيونيــة   تســعى   إىل   الخلــط   بــني   هــذه  
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 املصطلحــات،   وهــذا   مبــدأ   تكتيــيك   ليــس   مــن   العســري   فهمــه .  فمثــالً   ليــس   اليهــودي  

 صهيونيــاً .  بصفــة   أتوماتيكيــة .  فهــذان   املوقفــان   واملســتويان   يتالمســان   دون   أن  

 يتطابقــا   بالــرضورة .  بيــد   أن   الصهيونيــة   تلقــي   بنــار   الخطيئــة   عــىل   اليهــودي   الــذي   ال  

 يعتنــق   الصهيونيــة .  وبذلــك   فــإن   هــذا   لــن   يســتطيع   النجــاة   مــن   الوعــي   اآلثــم   الــذي  

ــة .  ولهــذا   فــإن   بعــض   هــؤالء   اليهــود   يــرددون   ــة   اإلرسائيلي  تجســده   مؤسســة   الدول

ــذا   ــس   يف   ه ــال .  ألي ــبيل   املث ــىل   س ــة   ع ــيون   صهاين ــن   فرنس ــان؛   نح ــب   األحي  يف   أغل

ــذي   يســعى   ملجــاوزة   التاريــخ؟ ــة   الوعــي   الشــقي   ال  ازدواجي

ــا :   » إن   ــل   ومرشوعيته ــة   إرسائي ــن   دول ــي   ع ــا   مرساه ــه   لن ــذي   يقول ــا   ال واآلن،   م

 دولــة   إرسائيــل،   أمــة   تقــوم   موضوعيــاً   وبــكل   وضــوح   عــىل   مؤسســات   دوليــة   تتمتــع  

ــني   ــع   املواطن ــا   جمي ــة   يؤكده ــتند   إىل   إرادة   وطني ــام   تس ــة،   ك ــة   القانوني  باملرشوعي

 اإلرسائيليــني،   عالنيــة   ومــن   غــري   قيــد   وال   رشط .  إن   هذا   الوجــود   اإلرسائييل   هــو   قاعدة  

 أساســية   انطالقــاً   منهــا   ميكــن   أن   يبــدأ   الجــدال   مــع   الخصــوم   أو   األعــوان   واألعــداء  

 املؤقتــني  -  وعليــه   فــإن   وجــود   إرسائيــل   ســواء   بالنســبة   لإلرسائيليــني   أو   بالنســبة   لنــا  

 نحــن،   هــو   األســاس   األصــيل   الــذي   ميكــن   أن   نقيــم   عليــه   كل   يشء،   وعــىل   العكــس  

 مــن   ذلــك،   فــال   يشء   ميكــن   أن   يقــوم   خــارج   االعــرتاف   بهــذه   الواقعــة   األصليــة «   ) ص  

ــر   اآليت :  ــي   التحوي ــص  الوثوق ــذا   الن ــىل   ه ــت   ع ــطينياً   ألدخل ــت   فلس ــو   كن  558 (.  ول

  » إن   دولــة   إرسائيــل   أمــة   تقــوم،   اســتعامرياً   وبــكل   وضــوح   عــىل   إرادة   شــبه   وطنيــة  

 يؤكدهــا   جميــع   املواطنــني   الفلســطينيني   عالنيــة،   ومــن   غــري   قيــد   وال   رشط .  وإن   هــذا  

 التعايــش   هــو   القاعــدة   التــي   ميكــن   أن   يبــدأ   منهــا   الجــدال   مــع   خصــوم   قــد   يقــيض  

 عليهــم   أوالً .  وعليــه،   فــإن   هــذا   الوجــود   هــو   بالنســبة   للفلســطينيني  ) وبالنســبة   لنــا  

 نحــن (  األســاس   التاريخــي   الــذي   ميكننــا   أن   نســتند   إليــه   وعــىل   العكــس   مــن   ذلــك،  

 ال   يشء   ميكــن   أن   يقــوم   خــارج   االعــرتاف   بهــذه   الواقعــة   التاريخيــة  ) نهايــة   التحويــر (. 

لنأخــذ   األمــر   مأخــذاً   جديــاً،   هــذا   إذا   كنــا   قــد   ِحدنــا   عــن   روح   الجــد،   فاأللفــاظ  

 التــي   يســتخدمها   مرساهــي   مثــل   األســاس   املوضوعــي،   واملرشوعيــة   والعامليــة   والبقاء  

 واألصــل،   كلهــا   عبــارة   عــن   آلــة   حربيــة   ليســت   مقنعــة   مبــا   فيــه   الكفايــة،   فالجــدل  

ــبث   ــو   يتش ــس .  فه ــري   النف ــدل   قص ــي   ج ــده   مرساه ــذي   يعتم ــارتري   ال ــبه   الس  ش

ــة   وال   يحيــد   عنهــا،   ويالألســف،   ونحــن   نســتطيع   أن   نتســاءل   بهــذا   ــروح   املذهبي  بال
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 الصــدد   مــع   زرادشــت   مســتعريين   نيتشــه :   » أيتعلــق   األمــر   بالربهــان؟   وكــام   لــو   أنــه  

ــاض   يف   أن   ــن   االمتع ــيئاً   م ــد   ش ــط   كان   يج ــىل   يشء،   فق ــن    ع ــه أن بره ــبق ل  مل يس

ــا   نعــرف   ــه « ،   ولشــدَّ   م ــه   ونؤمــن   مبــا   يقول ــق   ب ــم   الربهــان؟   وكان   يفضــل   أن   نث  يقي

ــان   ــعور   باإلمي ــد   أن   الش ــف .  بي ــا   لألس ــة   وي ــا   العربي ــعور   يف   بلدانن ــذا   الش ــن   ه  نح

ــني   ــار   الحاســم   ب ــل،   باالختي ــة   إرسائي ــام   يرجــع   ملرشوعي ــد   مرساهــي،   في ــرتن   عن  يق

 إحــدى   إمكانيتــني :  لنجــب   عــن   الســؤال   بكامــل   الوضــوح .  هنــاك   أحــد   أمريــن :  إمــا  

ــون .  ــي   أن   يك ــا   ينبغ ــوق   وم ــد   الحق ــوم   ض ــن،   أو   نق ــو   كائ ــا   ه ــىل   م ــرتض   ع  أن   نع

 وحقــوق   الفلســطينيني   تنتــج   عــن   إقامتهــم   الطويلــة   يف   أرض   فلســطني :  ولكــن   األمــر  

ــل   إنهــم   يتمتعــون،   إىل   جانــب   هــذا،   بأســبقية   ــك   فيــام   يخــص   اليهــود،   ب  هــو   كذل

ــة .   ــة   القدمي ــة   العربي ــذ   اململك ــطني   من ــوا   يف   فلس ــد   عاش ــود   ق ــادام   اليه ــة   م  تاريخي

وليــس   باســتطاعتنا   أن   نجعــل   التاريــخ   يبــدأ   بشــكل   تعســفي   انطالقــاً   مــن   الهجــرة  

 النبويــة .   » فلنأخــذ   بعــني   االعتبــار   إذن   التاريــخ   يف   كليتــه   أو   التاريــخ   املعــارص   وحــده  

 الــذي   يبــدأ   بانهيــار   االمرباطوريــة   العثامنيــة   الربيطانيــة »   ) ص . 543 (.  يريــد   مرساهــي  

ــل،   ــع   هــو   وجــود   إرسائي ــع،   والواق ــر   الواق ــا   أن   نعــرتض   عــىل   األم ــول   إم  إذن   أن   يق

 أو   نعــارض   مــا   ينبغــي   أن   يكــون   ونقــوم   ضــد   الحــق،   والحــق   األصــيل   واألبــدي   هــو  

ــرة   الوعــي   الشــقي .  وهــو   ــا   مــن   دائ ــار   موهــوم   ال   يخرجن ــه   إذن   اختي ــل .  إن  إلرسائي

 بالطبــع   حركــة   ملتويــة   لالختيــار   الــذي   يقــول   بــه   كــري   كيغــارد :   » ال   يخلــو   األمــر   مــن  

ــذا   كان   ــه «  .  ل ــل   هــو   أمام ــل   ب ــس   وراء   البدي ــي   لي ــود   الحقيق ــم،   ألن   الخل  ســوء   فه

 مرساهــي   هــو   األيديولوجــي   الصهيــوين    » للرغيــة   املزدوجــة «  .  وابتــداء   مــن   العنــوان  

ــي   ــش   الســلمي   أو   الحــرب،   ويعن ــني   التعاي ــار   ب ــا   نخت ــه   يجعلن ــه   ملقالت ــذي   يضع  ال

ــا   تحديــد   الدولــة   اإلرسائيليــة   لنفســها   والصهيونيــة   لذاتها . وليــس   مــن    التعايــش   هن

 شــك   يف   أنــه   تحديــد   أصيــل   لنفــي   الفلســطينيني .  ولعــل   مرساهــي   يقصــد   أن   عــىل  

 العــرب   أن   يختــاروا   بــني   كيفيتــني   لخــوض   الحــرب :  إمــا   الحــرب   املفروضــة   أو   الحــرب  

 املقبولــة .  ففــي   أي   موقــع   ينبغــي   أن   نضــع   هــذا   العنــف   الوثوقــي؟   علينــا   أن   نســلم  

 بهــذا   األمــر   الواقــع :  إن   الصهيونيــة،   التــي   نبعــت   مــن   الغــرب،   مل   تحــد   عنــه .  وكيــف  

 ميكنهــا   ذلــك؟   فخطابهــا   ال   يتوجــه   نحــو   الفلســطينيني   الذيــن   يعنيهــم   األمــر   مبــارشة،  

 وإمنــا   هــي   تخاطــب   أولئــك   الذيــن   ميتلكــون   القــوة   االقتصاديــة   والعســكرية،   وأعنــي  
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 الغــرب   اإلمربيــايل   الــذي   يزودهــا   بالســالح   واألمــوال   يك   ميحــو   شــعوره   باإلثــم  

 ويوقــف   مــن   وخــز   ضمــريه .  إنهــم   يقدمــون   لهــا   الخدمــات   املفجعــة   عــىل   حســاب  

 الفلســطينيني . 

انطالقــاً   مــن   الفرضيــة   التــي   تــرى   بــأن   اليهــود   ضحايــا   التاريــخ،   تدعــي   الصهيونية  

 أنهــا   ليســت   مســؤولة   عــن   إضفــاء   املعقوليــة   عــىل هــذا   التاريــخ،   وأن   ليــس   عليهــا  

 أن   تقــدم   حســابات   أمامــه .  بــل   عــىل   العكــس   مــن   ذلــك،   فــإن   العــامل   أجمــع   ينبغــي  

 أن   يكــون   يف   خدمتهــا .  هــذا   يف   حــني   أن   الغــرب   هــو   الــذي   ارتكــب   أكــرب   عــدد   مــن  

ــام   ــخ .  في ــن   التاري ــال   ع ــوم   ض ــن   مفه ــه   م ــا   ل ــود .  ي ــناعات   إزاء   اليه ــم   والش  الجرائ

ــاء   تفــرتض   أن   ــة   حمق ــق   يف   ذاتي ــو   ينغل ــز،   فه ــه   يظــل   ســجني   فكــرة   أصــل   متمي  أن

 اآلخــر   هــو   حركــة   مزدوجــة   تقــف   ضــد   كليــة   األصــل   املغلوطــة .  إنــه   املجــال   املفتــوح  

 النفصــايل   الالمتناهــي   عــن   اآلخــر   والتقــايئ   الالمتناهــي   معــه .  وهــو   مجــال   ال   تحــده  

ــر   ــؤ اآلخ ــح   تقي ــني .  أال   يفص ــارج   املطلق ــل   والخ ــاوز   الداخ ــم   تج ــث   يت ــدود،   حي  ح

) بالنســبة   للصهيونيــة (  عــن   إرادة   ضالــة   يف   تجاهــل   الــذات؟   إال   أن   الصهيونيــة   تحــّول  

ــي   أن   ــذا   ينبغ ــل .  ل ــودة   واألص ــل   األرض   املوع ــة   مث ــات   مغلوط ــخ   إىل   مفهوم  التاري

ــراز   ــر   إب ــى   األم ــى   وإن   اقت ــودي،   حت ــي   اليه ــن   الوع ــة   ع ــاً   الصهيوني ــل   دوم  نفص

ــي   أن   ــود   ينبغ ــىل   آالم   اليه ــار   ع ــن   آث ــودي   م ــي   اليه ــه   الوع ــام   خلّف ــام .  ف  تداخله

 يأخــذ   مبشــاعرنا   وأن   ينــال   اهتاممنــا   إىل   أقــى   درجــة .  هــذا   يف   حــني   أن   الصهيونيــة  

 ليســت   إال   تشــويهاً   لهــذا   الوعــي   داخــل   حركــة   االســتعامر .  ولســنا   مضطريــن   ألن   نزج  

ــوين   ــل   الخطــاب   الصهي ــا   أن   نحل ــل   يكفين ــة .  ب  بأنفســنا   للخــوض   يف   براهــني   تاريخي

 يك   نــدرك   إىل   أيّ   حــد   قــد   حــول   هــذا   الخطــاب   عــربة   الكتــاب   املقــدس   إىل   وســيلة  

 للســبي   والســيطرة .  ونحــن   نســتطيع    أن   نتبنــى   بهــذا   الصــدد   فكــرة   ج .  دريــدا   حــول  

ــا   مــع   ــني   إىل   املحــل .  وال   دخــل   له ــد   والحن ــا   بتعشــق   البل ــال   حاجــة   هن  املــكان :   » ف

 أيــة   نزعــة   إقليميــة   أو   عنرصيــة .  فــال   يزيــد   ارتباطهــا   بالنزعــة   القوميــة   عــن   الحنــني  

ــه   األهــواء   بقــدر   مــا   يصــدر   عــن   ــذي   ال   تعبــث   ب  العــربي   لــألرض .  ذلــك   الحنــني   ال

 .  الــكالم   والوعــد «   ) 9 (

هــذا   االلتقــاء   باآلخــر،   واالنفتــاح   الالنهــايئ   نحــوه،   هــو   مــام   يبــدو   لنــا   االنقــالب  

 الفعــيل   للوعــي   الشــقي .  ويف   انتظــار   حــدوث   هــذا   االنقــالب   فــإن   أســطورة   املنفــى  
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ــه   ــىل   حقيقت ــيض   ع ــل   يق ــاز   تقتي ــول   إىل   جه ــا   تتح ــل   إنه ــوءاً،   ب ــزداد   س ــك   ت  ال   تنف

ــة   ــىل   ثقاف ــيض   ع ــو   يق ــذا   فه ــر .  وب ــع   اآلخ ــه   م ــىل   فوارق ــيض   ع ــام   يق ــة   ك  العميق

ــا   فحســب   الطــرود   ــي   هن  الفلســطينيني   وعــىل   الســكان   الفلســطينيني،   ولســت   أعن

ــه   إىل    امللغومــة   التــي   ميكنهــا   أن   تنفجــر   بــني   يــدي   اإلنســان   فتشــوه   وجهــه   وتحول

ــة   ــة   محاربــة   يف   حال  رمــاد   مســحوق .  بــل   إننــي   أقصــد   عــىل   الخصــوص   إنشــاء   دول

ــال   ــذ   أجي ــأت   شــبيبتها   لتعدهــا   للتقتيــل   من ــذ   ميالدهــا   وقــد   عب ــم   من  اســتنفار   دائ

 عديــدة .  وليــس   مــن   شــك   يف   أن   هــذا   انتصــار   عســكري .  فهــذه   الدولــة   قــد   برعــت  

 يف   إقامــة   رصحهــا   فربطــت   مصريهــا   بأقــوى   الــدول   اإلمربياليــة   وأتقنــت   ذلــك   أميــا  

 إتقــان   بحيــث   مل   يعــد   بإمــكان   جريانهــا   إال   االختيــار   بــني   الحــرب   والهذيــان   الجاهــل . 

ــه   ــي   مثل ــه،   فه ــبيهة   بالل ــذه   ش ــى   ه ــطورة   املنف ــول   إن   أس ــتطاعتنا   أن   نق وباس

 تبعــث   عــىل   األمــل   يف   مــكان   موعــود   بعيــد   وقريــب   ولكنــه   ميكــن   بفعــل   معجــزة  

ــدس   ــرى   الق ــا :  أن   ن ــو   هن ــذا   النح ــىل   ه ــر   ع ــق .  فاألم ــىل   يف   األف ــة   أن   يتج  تاريخي

ــود   إال   أن   يســتعيد   ــه   ال   ي  وبعدهــا   منــوت .  يقــول   الشــاعر   ميشــو   عــن   املنفــى :   » إن

ــن   ــه   م ــا   هدف ــه .  وم ــه   وعضالت ــة   دماغ ــتعيد   مرون ــمه «    يك   يس ــل   جس ــه   ويدخ  ذات

 ذلــك؟   إنــه   يرمــي   مثــل   الجميــع   إىل   تأســيس   دولــة   يكــون   مــن   حقــه   أن   يتيــه   داخلهــا  

ــه   داخــل   أســوارها .   مــع   التائهــني،   وأن   ينفــي   ذات

ــط   ــا   ترتب ــل   إنه ــة .  ب ــات   التائه ــىل   الجامع ــاً   ع ــت   وقف ــى   ليس ــطورة   املنف إن   أس

 برغبــة   العيــش   ذاتهــا،   ذلــك   أن   الــال   شــعور   يتيــم  ) دلــوز  -  غاتــاري (  وليــس   بإمــكان  

 الظــأ   أن   يقــيض   عــىل   هــذه   النــار   املحركــة،   وال   هــو   بإمــكان   أيــة   دولــة   وال   أي   حــرب  

 أو   أي   اســتقرار   عــىل   األرض .  بنــاء   عــىل   ذلــك   بإمكاننــا   أن   نخــوض   يف   نقــاش   ال   نهايــة  

 لــه   حــول   أســطورة   املنفى . وكــام   يومــئ   فرويــد   يف   عبــارة   ال   تخلــو   مــن   ذكاء   ســاخر : 

 ملــاذا   نلــح   عــىل   إنــكار   االمتيــاز   الــذي   يدعيــه   شــعب   تائــه   لنفســه :  أليــس   يف   هــذا  

 اعــرتاف   بهــذا   االمتيــاز؟

ــه،   إال   أن   ــا   أقول ــة   مل ــرب   مصغي ــو   أن   أذن   الغ ــام   ل ــى   اآلن   ك ــم   حت ــت   أتكل كن

 الخطــاب   العــريب،   فيــام   يتعلــق   بهــذه   املســألة،   يحجبــه   شــعور   الذنــب   الــذي  

 يستشــعره   الغــرب   إزاء   اليهــود،   ومــن   جهــة   أخــرى   فــإن   هــذا   الغــرب   يكبــت   شــعوره  

ــخ   ــرة   التاري ــر   إذن   أن   ذاك ــك؟   يظه ــف   ذل ــث   هــو   مســتعمر .  وكي ــب   مــن   حي  بالذن
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ــوزاً   ــكل   إال   رم ــة   ال   تش ــامء   معين ــل   أس ــظ   إال   بتقتي ــي   ال   تحتف ــا   وه ــع   أهواءه  تتب

 فارغــة   ال   تبعــث   عــىل   الرعــب   إال   باملقــدار   الــذي   ميكــن   تحملــه .  فاإلفــراط   الالنهــايئ  

) الــذي   يتحــدث   عنــه   جــورج   باطــاي (  يرعبهــم .  لــذا   فــإن   الغــرب   يحــول   الثقافــات  

ــده .  غــري   أن   كل   ــه   ي ــا   بشــعور   الذنــب   وينفــض   عن ــل،   فريمــي   فيه  األخــرى   إىل   مزاب

 إنســان   حتــى   ولــو   كان   ديوجينــي   الطبــع،   رسعــان   مــا   يحــس   بالــربد   القــارس   فريحــل  

ــد   أن   املســتعَمر   ال   يكــون   ــرية.   بي ــل   كث ــا   مزاب ــه .  وليــس   مــن   شــك   يف   أنه  عــن   مكان

 مضطــراً   أن   يعيــش   ويقبــل   تراكــم   األزبــال:   بــل   إنــه   يريــد   أن   يستنشــق   هــواء   نقيــاً  

 ال   يعكــره   الشــعور   بالذنــب .  وهــذا   مــا   يأبــاه   الغــرب   وهــو   يرفــض   أن   يصغــي   لــكالم  

 العــريب   ويســمع   صوتــه .  إن   إصغــاء   الغــرب   لهــذا   النــص   يتوقــف   عــىل   مــدى   قدرتــه  

ــون  -  عــىل   حــد   ــا   الغربي ــا   أصدقاؤن ــر   لن ــام   كالم   آخــر .   » وليغف  الوحشــية   عــىل   الته

ــذا   ــقه «  .  وه ــهاد   وال   نعش ــوى   االستش ــا   ال   نه ــني  -  كونن ــني   املرصي ــد   املثقف ــول   أح  ق

 يصــدق   كثــرياً   عــىل   الفلســطيني :  فبــام   أن   صوتــه   ال   يجــد   آذانــاً   صاغيــة،   فهــو   يضطــر  

ــه   ــمع   صوت ــاوة   يك   يس ــاهد   القس ــن   مش ــرياً   م ــر   كث ــرة   ويظه ــامل   باه ــام   بأع  للقي

 ويفقــأ   أعــني   اآلخــر .  وهــذا   مــا   يتــم   يف   عمليــات   اختطــاف   الطائــرات .  الفلســطيني  

 يرغــم   اآلخــر   عــن   طريــق   مثــل   هــذه   العمليــات،   عــىل   أن   يســتخدم   أذنــه   وحواســه  

ــة .  ــوء   ني ــن   س ــه   م ــا   يخفي ــر   م ــرس،   وأن   يظه ــم   أخ ــل   أص ــه   ألن   ال   يظ ــام   يدفع  ك

 إن   عمليــات   اختطــاف   الطائــرات   تدخــل   ضمــن   اســرتاتيجية   اإلفــراط   الثــوري .  إنهــا  

ــون   دوران   ــامل   والك ــان   والع ــا   اإلنس ــع   فيه ــاملة   يتب ــة   ش ــة   ملعرك ــاعرية   املحلق  الش

 الكواكــب   اليتيمــة .  فالفلســطيني   يــرى   أن    » مــن   حقــه   أن   يناضــل   يف   أي   ركــن   مــن  

 أركان   العــامل «  .  ومــا   عســاه   يخــرس   عــرب   هــذه   الرحلــة   الجويــة !  علينــا   أن   نأخــذ   هــذه  

ــم   أن   ــاً .  رغ ــا   الفلســطينيون   عــىل   اإلرهــاب   مأخــذاً   جدي ــرد   فيه ــي   ي ــات   الت  العملي

 باســتطاعتنا   أن   نراهــا   يف   وجهــة   نظــر   التحليــل   الســيايس،   حلــوالً   يائســة .  ويف   هــذا  

 يشء   مــن   الصحــة،   مبعنــى   مــا .  لكننــي   أعتقــد   أن    منطــق   النضــال   عنــد   الفلســطيني   

ــو   ــده   ه ــخ   وح ــرد .  والتاري ــة   ن ــرتاتيجية لعب ــوري،   أي      يف   اس ــراط   الث ــل   يف   اإلف  يتمث

ــوم   عــىل   قيمــة   هــذه   االســرتاتيجية .  ــذي   ســيحكم   ذات   ي  ال

ــت   ــاً   أن   تلف ــد   أيض ــا   تري ــا،   ولكنه ــمع   صوته ــد   أن   تس ــات   تري ــذه   العملي إن   ه

ــك،   إىل   حــد   أن   الغــرب   مل   يعــد   ــخ   املقصــود   بذل ــة   ميوني ــت   عملي ــد   بين  األعــني .  وق
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ــدى   ــق   إح ــن   طري ــاءل   ع ــذ   يتس ــه   أخ ــل   إن ــطينيني،   ب ــامع   إىل   الفلس ــيغ   الس  يستس

 الصحــف   األملانيــة   الغربيــة   الشــهرية،   عــام   إذا   كان   الفلســطينيون   بــرشاً   أم   شــيئاً   أدن  

 مــن   البــرش  ) هكــذا !(  وليــس   ذلــك   إال   ألن   الفلســطينيني   قــد   حرمــوا   ماليــني   األوروبيني  

 مــن   مشــاهدة   مباريــات   عــىل   الشاشــة   الصغــرية .  إننــي   أصفــق   بكليتــي   لهــذا   العمــل  

 الرائــع   الــذي   متكــن   الفلســطينيون   عــن   طريقــه   مــن   أن   يفقــأوا   تلــك   األعــني   التــي  

ــام   ــك   العمــل   يهــدف   إذن   إىل   القي ــاء .  ولقــد   كان   ذل ــد   إىل   الراحــة   والهن ــت   تخل  كان

 بعمليــة   قرصنــة،   كــام   يرمــي   إىل   أن   يــرسق   مــن   اآلخــر   جســمه   الــذي   يغــط   متهــدالً  

 يف   نــوم   عميــق . 

إن   مــا   أريــد   أن   أفصــح   عنــه،   مثلــام   أفصحــت   عنــه   عمليــة   ميونيــخ   هــذه،   هــو  

ــا،   مــن   أن   يعــرث   عــىل   ــاً   م ــة   ســيتمكن   يوم ــذي   ال   يلقــى   اآلذان   الصاغي ــكالم   ال  أن   ال

 مــن   ينصــت   إليــه،   وإال   ملــا   جــرؤت   أنــا   عــىل   كتابــة   هــذا   النــص   الســجايل،   بــل   إننــي  

ــية،   وأن   ــة   البوليس ــة   الرواي ــىل   طريق ــب   ع ــي   أن   يكت ــجايل   ينبغ ــص   الس  أرى   أن   الن

ــة   ــرع   طبل ــر   ويق ــني   اآلخ ــأ   ع ــاً   أن   يفق ــه   دوم ــون   علي ــة :  فيك ــل   القرصن ــايك   فع  يح

 أذنــه،   وبهــذه   الكيفيــة   تخضــع   الكتابــة   والقــراءة   لنظــام   املبالغــة   واإلفــراط   وال   تكــون  

 مجــرد   حجــاج   محبــوك   متقــن . 

لنســتخلص   نتائــج   هــذا   التمهيــد :  يــأىب   الفلســطينيون   أن   يكونــوا   شــهداء،   وهــذا  

 يعنــي   أنهــم   يأبــون   التكفــري   عــن   الذنــب   اليهــودي   املســيحي   الــذي   نجــد   آثــاره   يف  

 فكــر   ســارتر .  فأنــا   ال   أرى   مانعــاً   مــن   أن   تفضــح   الفلســفة ســوء   الطويــة   الــذي   يســترت  

 وراء   الــرباءة .  لكننــي   ال   أمتالــك   عــن   الضحــك   عندمــا   أســمع   أن   التاريــخ   يتحــرك   بفعــل  

ــا   مســؤول   أمــام   اآلخريــن .  ــا   ال   وجــود   للــرباءة   وكل   من  الشــعور   بالذنــب .  فيقــال   لن

 مســؤول   عــن   جميــع   الجرائــم   والشــناعات   واألعــامل   العنرصيــة   التــي   متــزق   العــامل . 

ــال   ــام   ازداد   النض ــل :  فكل ــي   املناض ــو   الوع ــع   من ــزداد   م ــؤولية   ت ــذه   املس ــل   إن   ه  ب

 ومنــا   الشــعور   بالذنــب،   ازداد   العــبء   الــذي   يثقــل   كاهلنــا .  فبــام   أننــا   مذنبــون   إزاء  

 التاريــخ   فنحــن   أحــرار   يف   أن   نزيــد   مــن   شــعورنا   بالذنــب . 

هــا   نحــن   مل   نتخلــص   بعــد   مــن   الوعــي   الشــقي .  لــذا   فــإن   اليســار   الفرنــيس   يجــد  

ــأحاول   ــطينيني .  وس ــرب   والفلس ــألة   الع ــص   مس ــا   يخ ــديد   يف   م ــأزق   ش ــه   يف   م  نفس

 يف   الفصــول   املقبلــة   تحليــل   مواقــف   هــذا   اليســار   مــن   هــذه   املســألة .  وأنــا   أقصــد  
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 اليســار   مبختلــف   أشــكاله   ســواء   أكان   ماركســياً   أو   ســارترياً   أو   مســيحياً .  وقــد   كنــت  

ــي   ــي   بالوع ــاء   وأعن ــط   الجــدال   بأرضــه   الجدب ــن   هــذه   املالحظــات   إىل   رب ــي   م  أرم

 الشــقي . 

الهوامش
 ) 1 (  Cf.Le malheur de la Conscience dans la Philosophie de Hegel:1951 . 

 ) 2 (  S.Kierkegaard.Le plus malheureux.Gallimard 1965 . 
  ) 3 (   » les Juifs ,  le sionisme et le progrès «    in .  le conflit israelo- arabe  ) dossier (,  les Temps

Modernes,1967 . 
 ) 4 (  Y.Moubarak ,   » Dossier palestinien «  ,  La lettre ,  Paris ,  1970 . 

 ) 5 (   » La Coexistence ou la guerre «    in Dossier des Temps Modernes.1967 . 
 ) 6 (  انظر   الفصل   املعنون   بـ :  دموع   سارتر . 

 ) 7 (  Les Temps Modernes ,  1967 . 
 ) 8 (  Généalogie de la morale ,  Mercure de france ,  198 , p.93 . 

 ) 9 (  املقصود   كالم   يؤمن   بالفوارق   ويتفتح   عىل   اآلخر   وما   يصدر   عنه   من   كالم . 
Cf .   » Violence et Métaphysique «  ,  in L'écriture et la diffèrence ,  le Seuil ,  1967 . p.215 . 
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الفصل   الثاين

دموع   سارتر

كلــام   كتـَـب   ســارتر   كِتــب   عنــه .  وكلــام   زاد   ســعينا   لإلمســاك   بــه   انفلــت :  وهــا   هــو  

 يحلــق   مثــل   طائــر   مثــل   قـُـيض   عليــه   بــأن   يطــري   يف   الســامء   مثلــام   ُحِكــمَ   عــىل   آخريــن  

 بــأن   يحفــروا   األرض .  إنهــا   إرادةُ   قــوة   ال   تنفــك   تربــك   أكــرث   قرائهــا   انتباهــاً .  وينتهــي  

 األمــر   بالصحافــة   إىل   أن   تخلــط   نَفــس   النــص   بقيمتــه   التجاريــة .  ذلــك   أن   هنــاك   مــا  

  يصــح   أن   نطلــق   عليــه   بحــق   منــط   اإلنتــاج   الســارتري،   وهــو   يشــغل   منــذ   زمــان   بعيــد  

 فكرنــا   ويتدخــل   يف   عيشــنا،   غــري   أن   ســارتر،   كــام   نعلــم،   يتمتــع   بتواضــع   يــكاد   يكــون  

ــه   ــذا   ميكن ــا .  ل ــه   أو ليضلن ــه   ســيتقن   عمل ــذار   بأن ــاً .  وهــو   ال   ينفــك   يقــدم   االعت  مذنب

 أن   يتبنــى   قولــة   هــرني   ميشــو :   » كال   ليــس   النجــاح   حليفــي ..  وملــاذا   يكــون   كذلــك؟  

 مادمــت   أتفــوق   كيفــام   كان   الحــال «  . 

ــه   ــاء   لذات ــب   إال   إرض ــارتر   إىل   أن   ال   يكت ــي   بس ــر   ينته ــذا   ألن   األم ــع   ه وال   يرج

 ولجمهــوره   الــذي   أنــا   منــه .  أي   كقــارئ   يصــح   أن   يوصــف   بالــدالل،   وإمنــا   ألن   كل   نــص  

 مهــام   كان   صاحبــه   هــو   نــص   ال   نهــايئ . 

ففــي   اإلقبــال   عــىل   كتــب   ســارتر   مــا   يبعــث   عــىل   القلــق :  فكأمنــا   نســعى   مــن   وراء  

 هــذا   إىل   أن   نحجــب   الحــظ   اللعــني   لهــذا   الرجــل   الــذي   مــا   فتئ   يشــكل   عــاراً   بالنســبة  
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ــني   قــد   صاحــوا   خــالل   الســتينيات،   ويف   قلــب    ملجتمعــه .  كان   بعــض   قدمــاء   املحارب

ــة .  ــة   الجزائري ــن   القضي ــه   م ــك   ملوقف ــارتر «    وذل ــوا   س ــزي :   » أعدم ــان   إلي ــارع   الش  ش

 فمــن   منــا   مل   يكــن   يحــس   يف   أعامقــه   بتضامنــه   مــع   ســارتر؟   لقــد   كنــا   نحلــق   معــه  

ــازة   ــا   لهــا   مــن   لــذة !  كانــت   اللحظــات   املمت  عندمــا   يحلــق   ونهيــم   عندمــا   يهيــم،   ي

ــا   نبــذل   مــا   يفــوق    التــي   نستشــعر   فيهــا   ذبذبــة   التاريــخ   يف   جســمنا،   وهــي   تجعلن

ــا   ــامً،   أم ــوري   عظي ــد   الث ــذا   الوج ــا   ه ــه   فين ــذي يبعث ــرح   ال ــم   كان   الف ــا .  وك  طاقاتن

 الغــرب   املرتــاح   الضمــري   فقــد   كان   يرتعــد   خوفــاً .  ويف   هــذا   الوقــت   قــام   رجــل   بعينــه  

ــل   ــا،   ب ــن   نخفيه ــا   مل   نك ــا،   ألنن ــن   آالمن ــرب   ع ــيك   يع ــع (  ال   ل ــده   بالطب ــن   وح ) ومل   يك

 ليعلــن   تضامنــه   معنــا،   وليبــدل   بكالمــه   الحاســم   الصــورة   االســتعامرية   والعنرصيــة  

 التــي   كانــت   فرنســا   تضفيهــا   علينــا .  فهــل   مــن   حقنــا   أن   ننــىس   برسعــة   هــذه   الوثبــة  

 الثوريــة؟

صحيــح   أن   ســارتر   مل   يعــد   عــاراً   عندمــا   تعلــق   األمــر   بالنــزاع   العــريب  -  اإلرسائيــيل . 

 فأصبــح   مــن   املحافظــني   إزاء   مجتمعــه .  أمــا   بالنســبة   للفلســطينيني   فــإن   عــار   ســارتر  

 جــزء   مــن   عــار   هــو   عــار   الــرأي   العــام   الغــريب،   وهــذا   مــا   أكدتــه   واقعــة   ميونيــخ .  وها  

 هــو   ســارتر   يتحــدث   اآلن   عــن   اليــأس   الفلســطيني،   هــو   الــذي   دفعــه   يأســه   الســيايس  

 حتــى   العجــز،   وعندمــا   أعلــن   اليســار   مســاندته   للفلســطينيني   متلكــت   ســارتر   حــرية  

 عظمى . 

يفصــح   ســارتر   باســتعجال   عــن   رأيــه   فيــام   يتعلــق   بالنــزاع   العــريب  -  اإلرسائيــيل،  

ــل   والفلســطينيني   يف   ــه   يســاند   إرسائي ــزدوج  ) أي   أن ــه   م ــاً   أن   موقف ــردد   دوم  وهــو   ي

ــه   ــديدين .  إن ــاً   ش ــاً   وانزعاج ــة   متزق ــذه   القضي ــن   ه ــاين   م ــه   يع ــه ( ،   وأن ــت   ذات  الوق

 موقــف   مــزدوج   ميكننــا   أن   نعتــربه   حيــاداً   كاذبــاً   أو   تربيــراً  ) كــام   ســأبني   فيــام   بعــد ( 

ــىل   ــم،   ع ــام   نعل ــوم،   ك ــي   تق ــفة   الت ــك   الفلس ــا،   تل ــارتر   ذاته ــفة   س ــيسء   إىل   فلس  ي

 أخــالق   مســؤولية   قــادرة   عــىل   مجــاوزة   ذاتهــا .  إن   نقــدي   إذن   ســينصب   عــىل   نقطــة  

 بعينهــا .  وهــو   ال   يعيــد   النظــر   يف   فلســفة   ســارتر،   بــل   يف   املاركســية   بأجمعهــا   نظــراً  

 ملوقــف   ماركــس   مــن   املســألة   اليهوديــة .  وســرنى   فيــام   بعــد   كيــف   ينتهــي   مرساهــي  

ــا   إذا   ــب   م ــا   بحس ــة   كله ــفة   الغربي ــراءة   الفلس ــادة   ق ــي   إع ــو   يدع ــان   وه  إىل   الهذي

ــر   العــداء   للســامية «    أم   ال .   كانــت   تشــمل    » أث
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إن   مــا   أحــاول   أن   أثبتــه   هنــا   هــو   أن   ســارتر،   عندمــا   أصبــح   محافظــاً   صــار   موقفــه،  

ــا   مرشوطــاً،   فوجــد   نفســه   مجــرباً   عــىل   أال   يضفــي   ــا   صهيوني ــة   األمــر،   موقف  يف   نهاي

ــه   رعــب   الوعــي   ــش   عــىل   طريقت ــح   يعي ــذا   أصب ــاً .  ل ــاً   حق ــى   ثوري ــه   معن  عــىل   متزق

ــا   ال   أطلــب   مــن   ســارتر   ــه،   فأن ــل   كالمــي   أكــرث   مــام   يعني  الشــقي .  وينبغــي   إال   يُحمَّ

 أن   ينضــم   إىل   جانــب   الفلســطينيني،   وإمنــا   أرمــي   فحســب   إىل   طــرح   بعــض   األســئلة  

 عــىل   الفكــر   الســيايس   عنــد   ســارتر   ألفضــح   بعــض   تناقضاتــه .  ذلــك   أن   هــذا   الفكــر  

 ينطــوي   عــىل   فجــوة   ســاخرة .  إنــه   ينــمّ   عــن   وعــي   شــقي   مثقــل   يتــذرع   الفكــر   عــن  

 طريقــه   بذريعــة   املوقــف   املــزدوج .  وبالتــايل   فهــو   يتيــه   يف   الالمعنــى .  لــذا   فــإن   ســارتر  

ــه   الكلــامت   اللهــم   إال   ــام   يبــيك،   كــام   يعــرتف   يف   كتاب ــه   قل  يــذرف   الدمــوع .  ومبــا   أن

 حــني   مشــاهدة   امليلودرامــا ،  فــإن   صــوت   بكائــه   يســتوجب   منــا   بــرودة   دم   ورباطــة  

 جــأش .  فمــن   منــا   ال   يُِكــنّ   لســارتر   املحبــة؟   ســنحاول   أن   نعــزف   مــن   جديــد   عــىل   وتــر  

ــه   وبــني   فهــم   ــر .  ليســت   دمــوع   ســارتر   دمــوع   متصوف . وهــذا   مــام   حــال   بين  مغاي

 مــا   كتبــه   جــورج   باتــاي .  إنهــا   باألحــرى   دمــوع   الوعــي   الشــقي   لفكــر   ممــزق   تَُشــكُِّل  

ــك   أن   ــامذا   إذن   هــذا   االتهــام   وبصــدد   نقطــة   بعينها؟ذل ــه .  فل ــة   خلفيت ــادة   النازي  إب

 ســارتر  ) وأنــا   ال   أعــرف   الحقيقــة،   كل   مــا   أعرفــه   هــو   الســعي   وراءهــا (  يعتنــق   بصــدد  

ــكار   محافظــة   تجعــل   مــن   شــعب   معــني   ــا   أف ــكاراً   محافظــة .  إنه  هــذه   املســألة   أف

 مركــز   العــامل .  فهــو   يــرى   أن   وجــود   إرسائيــل   معطــى   تاريخــي   ال   ميكــن   الطعــن   فيــه  

ــود   ــطينيني،   ال   وج ــني   الفلس ــود   الالجئ ــو   وج ــاً   ه ــازال   معلق ــذي   م ــكل   ال  وأن   املش

 الشــعب   الفلســطيني :  إنــه   اختــالف   أســايس   تســعى   الصهيونيــة   الوثوقيــة   إىل   حجبــه  

 وإغفالــه .  غــري   أن   الصهيونيــة   املرشوطــة،   نظــراً   لعامئهــا   املتولــد   عــن   الشــعور  

ــيل   ــرصاع   اإلرسائي ــن   ال ــف   ســارتر   م ــاذا   كان   موق ــه .  م ــه   وال   تفهم ــب،   ال   تدرك  بالذن

 العــريب   منــذ   خلــق   إرسائيــل   إىل   حــدود   يونيــه  1967 ،   مــروراً   بعبــور   قنــاة   الســويس  

ــة   أن   نأخــذ   ــة   الصهيوني ــة   اليميني ــل   الهيمن ــد   تحلي ــا،   عن ــي   علين ــنة  1956 ؟   ينبغ  س

ــار،   وذلــك   ألن   الصهيونيــة   اليمينيــة   والصهيونيــة    هــذه   الســنة   األخــرية   بعــني   االعتب

 التــي   يقــال   عنهــا   إنهــا   اشــرتاكية،   تغفــل   هــذا   التاريــخ   وتتناســاه،   هــذا   اإلغفــال   هــو  

 مــا   يعــربِّ   عنــه   اإلرسائيــيل   م . بــار  -  أون   Bar  -  on   تعبــرياً   غنائيــاً   انطالقــاً   مــن   تأويــل  

ــام   الســتة   مــع   ــد   بعــد   األي ــا   مــن   جدي ــا   قــد   التقين ــد   للقــاء .  فقــد   كتــب :   » إنن  جدي
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 أرض   إرسائيــل،   مــع   فلســطني   مــا   قبــل   1948 .  لقــد   التقينــا   مــع   العــرب   الذيــن   كنــا  

 نالقيهــم   بــكل   ســهولة   قبــل   ســنة   1948   ، والذيــن   فقدنــا   معهــم   كل   صلــة   بــني   تلــك  

ــا   ــا   أخــرياً   وجدن ــا   بهــم   يف   مواجهــة   عســرية،   ولكنن  الســنة   وســنة  1967 ،   لقــد   التقين

 أنفســنا   أمامهــم   وجهــاً   لوجــه .  وقــد   كان   هنــاك   لقــاء   ثالــث   يف   مثــل   هــذه   األهميــة،  

 ذلــك   هــو   لقــاء   الشــبيبة   اإلرسائيليــة   مــع   اإلرسائيليــني   بعــد   1967 .  إنــه   لقــاء   جديــد  

ــا :  ــد   يطــرح   علين ــدة   وســؤال   جدي ــة   جدي ــا،   وهــي   مســألة   أيديولوجي ــع   يهوديتن  م

  » ملــاذا   نحــن   يف   إرسائيــل؟ «) 1 (    حقــاً   ملــاذا   يف   إرسائيــل؟   فأنــا   أيضــاً   أطــرح   هــذا   الســؤال  

 بالســذاجة   نفســها   التــي   يطرحــه   بهــا   كاتــب   تلــك   الســطور .  ولكــن   لَنُعــدْ   مــن   جديــد  

ــود «    املنشــور   ــة   ملناهــض   اليه ــال    » صــورة   وصفي ــن   مق ــيئاً   ع ــل   ش ــارتر .  ولنق  إىل   س

 ســنة   5491   يف   مجلــة   األزمنــة   الحديثــة  ) 2 (.  إن   هــذا   النــص   يهمنــا   بقــدر   مــا   تفــرتض  

ــد   مــن   حــدة   ــا   يزي ــأن   نحــدد   م ــا   ب ــود .  وهــو   يســمح   لن ــة   مناهضــة   اليه  الصهيوني

 الوعــي   الشــقي   يف   التفكــري   الســيايس   لــدى   ســارتر . 

مــاذا   يقــول   لنــا   ســارتر   عــن   مناهضــة   اليهــود؟   إن   هــذه   املناهضــة   هــي   قضــاء  

 عــىل   اليهــودي   أو   هــي   أشــبه   بذلــك،    » فــام   ترمــي   إليــه   ومــا   تعــّده،   هــو   القضــاء  

 عــىل   اليهــود «  ) 3 (  وهــذه   عبــارة   أساســية   ينبغــي   أال   نغفلهــا .  ففــي   مناهضــة   اليهــود  

 هنــاك   عاطفــة   حقــد،   وأعنــي   كالمــاً   وعمــالً   طقوســياً   يقدمــان   اليهــودي   للتضحيــة  

 والفــداء .  فاألمــر   الــذي   يصــدره   يْهــوه   إلبراهيــم   يجعلنــا   نشــعر   برمــز   الفــداء   هــذا . 

 وقــد   يقــال   إن   ذلــك   مل   يكــن   مرتقبــاً .  فــأن   يُختــار   اإلنســان   كيهــودي   معنــاه   أن   يكــون  

ــه   ــىل   اختالف ــذا   يقــيض   ع ــج،   وبه ــا   يندم ــع   عندم ــف   يضي ــودي   الزائ ــة .  إن   اليه  فدي

 ومتايــزه   وحريتــه   يك   يســتعيد   كابــوس   املــوت .  كيــف   نخضــع،   إذن،   هــذا   الســم   الــذي  

 يشــتغل   يف   قلــب   مناهــيض   اليهــود   للتحليــل   الســيايس؟   يبــذل   ســارتر   كل   جهــده   يك  

 يســتخلص   كل   مــا   تنطــوي   عليــه   رضورة   املــوت   هــذه   مــن   معنــى .  ومــا   مــن   شــك  

ــاً   خاطبــت   املجتمعــات   عــن   طريقــه    يف   أن    » التشــتت «    اليهــودي   كان   فشــالً   تاريخي

ــر   إال   قضــاء   عــىل   األشــباح   ــة   األم ــة   يف   نهاي  وبواســطته   أشــباحها .  فليســت   العنرصي

 التــي   تختلقهــا   الــذات   نفســها .  ورمبــا   كانــت   اليهوديــة   هــي   الديانــة   الوحيــدة   التــي  

 أبــدت   اســتعداداً   قويــاً   للتضحيــة   والهــدم   الالمتناهــي .  وهــذا   ال   يعنــي   أن   االختــالف  

 القائــم   هــو   الــذي   يحــث   عــىل   التضحيــة   ويدفــع   إليهــا .  إال   أنــه   تحريــض   مــن   نــوع  
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ــه   إىل   املجتمعــات   إىل   حــدّ   أن   الطقــوس   الرسيــة   تصبــح    خــاص،   وتحــدٍّ   عنيــف   يوجَّ

 خلطــاً   وفــوىض،   وتتحقــق   يف   عــري   اســتيهامٍ   كــوين .  

ــب   ــي   ينقل ــة الت ــة املمنهج ــزي بالجرمي ــعور   جنائ ــي   ش ــة   ه ــاعة   النازي إن   البش

 عــن   طريقهــا   الوعــي   الشــقي   فيُلقــى   بــه   خارجــاً   عــن   ذاتــه   ليأخــذ   شــكل   فضيحــة  

 معّممــة .  وإنهــا   فضيحــة ليــس يف اســتطاعة    آالم      الذاكــرة   والجســد   امللطخــني  

 بالدمــاء      أن   يتحمالهــا   أو   يقهراهــا،   فالجــرح   مــازال   قامئــاً   كتحــدٍّ   يقــيض   عــىل   حريــة  

ــذه  ــس   ه ــورة   التدني ــي   ص ــانا   نخف ــف   عس ــم .  فكي ــكل   دائ ــه   بش ــان   وأخالق  اإلنس

ــم   ــف   يرغ ــذه،   كي ــة   ه ــم،   والحال ــتطاعتنا   أن   نفه ــاها؟   باس ــف   ننس ــا؟   وكي ونحجبه

 هــذا   التدنيــس   ســارتر   عــىل   االعــرتاف،   بعــد   اإلبــادة   النازيــة :   » ليــس   مــن   بيننــا   مــن  

ــدم   ــاً   يف   هــذه   الظــروف،   فنحــن   املســؤولون   عــن   هــذا   ال ــل   ومجرم ــاً   ب  ليــس   مذنب

ــع   أي   فرنــيس   ــن   يتمت ــب :   » ل ــون «   ) ص . 165 ( ،   وأن   يكت ــه   النازي ــذي   أراق  اليهــودي   ال

ــد   أي   فرنــيس   إىل   ــن   يخل ــة   مــادام   اليهــود   ال   يتمتعــون   بكامــل   حقوقهــم .  ول  بالحري

 األمــن   والطأنينــة   مــادام   يهــودي   واحــد   يف   فرنســا   أو   خارجهــا   أو   يف   العــامل   أجمــع   ال  

 يطمــن   عــىل   حياتــه «   ) ص . 185 (.  مــاذا   يعنــي   هــذا   الشــعور   باإلثــم   الــذي   تحــوَّل   إىل  

 مطلــق   بالنســبة   لألجيــال   الالحقــة   واملجتمعــات   التــي   مل   تكــن   مســؤولة   عــن   اإلبــادة  

 النازيــة؟   إنــه   يرفــض   أن   يجــد   تربيــرات   للصهيونيــة   يف   الشــعور   بالذنــب   ويرفــض   أن  

 يحــل   مطلقــاً   محــّل   آخــر .  غــري   أن   الصهيونيــة   تــأىب   أن   تأخــذ   األمــر   عــىل   هــذا   النحــو،  

 وهــي   تذهــب   أبعــد   مــن   ذلــك   فتحــوِّل   الذنــب   الدائــم   إىل   ثــورة   دامئــة .  وكــام   يقــول  

 إيزنــربغ   Eisenberg ،   بنــوع   مــن   الالمبــاالة :   » لقــد   قيــل   إن   التطــور   ثــورة   ليــس   لهــا  

ــخ   ــاً   للتاري ــوراً   طبيعي ــري   تط ــدو   للكث ــة   تب ــد   أن   الصهيوني ــا   أعتق ــورة،   وأن ــكل   الث  ش

 .  اليهــودي،   كــام   تظهــر   كثــورة،   ولكنهــا   تنشــد   أنشــودتها «) 4 (  

غــري   أنهــا   أنشــودة   ال   يــدرك   معناهــا   ال   الفلســطينيون   وال   اليســار   األورويب : 

 ذلــك   أن   السياســة   والجيــو  - سياســة   العامليــة   قــد   عرفــت   تطــوراً   كبــرياً   منــذ   الحــرب  

ــة   باســتعامر   شــعب   آخــر،   ــق   دول ــة   مــن   خل ــن   الصهاين ــة .  فقــد   متكَّ ــة   الثاني  العاملي

ــو   بالطبــع   مــن   تناقضــات   ــة   ال   تخل ــة   إال   أمــة   عرقي  واختلقــوا   أمــة   ليســت   يف   النهاي

 طبقيــة،   فليــس   هنــاك   مــا   يجعلنــا   نشــعر   بالذنــب   ومــا   يرغمنــا   عــىل   أن   نتخــىل   عــن  

ــا   عــىل   حــق   وصــواب،   وأن   هــذا   الوضــع   ــم   بأنن ــم   أشــد   العل ــا .  ونحــن   نعل  مواقفن
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ــل   مــع   ــة   إرسائي ــف   دول ــة   حــال،   تحال ــربِّر،   بأي ــالً   مالمئــاً   ال   ي ــب   تحلي ــد   يتطل  الجدي

ــي   ــف   يرم ــذا   التحال ــتمرارها .  وه ــة   الس ــي   رضوري ــي   ه ــة   الت ــة   األمريكي  اإلمربيالي

ــان   ــود   النزم ــة   كل ــت   صيح ــق .  ومازال ــأس   مطل ــة   إىل   ي ــاريني   الصهاين ــض   اليس  ببع

 C.Lanzmann   عالقــة   بذاكرتنــا :   » هــل   ســريغموننا   أن   نهتــف :  عــاش   جونســون؟ «  . 

 يســتطيع   الســيد   النزمــان،   إذن،   أن   ينضــم   إىل   مجرمــي   الحــرب   األمريكيــة   يف   الفيتنــام  

ــه   الشــقي .  ــم   اســتعداد   ألن   يعيــش   وعي ــردُّد .  وعــىل   كل   حــال   فهــو   عــىل   أت  دون   ت

ــوف   ــرى   الخ ــاء   ذك ــىل   إحي ــل   ع ــة   تعم ــة   الصهيوني ــا   أن   الدعاي ــا   هن ــا   يهمن وم

ــا   ــب   وتقــيض   عــىل   كل   م ــِعر   الغــرب   بالذن ــيك   تُش ــودي   ل ــادة   الشــعب   اليه  مــن   إب

 مــن   شــأنه   أن   يعــوق   مشــاريعها   التوســعية .  وإال   فكيــف    نفهــم   مــا   كتبتــه   ســيمون  

 دوبوفــوار :   » إننــي   ال   أســتطيع   إن   أضــم   صــويت   إىل   هــذا   الحــل   الــذي   اقرتحــه   القــادة  

 الفلســطينيون   والــذي   ليــس   بالفعــل   إال   قضــاء   عــىل   إرسائيــل«؟   وهــي   تضيــف   هــذا  

 التعليــق   يف   الهامــش :   » أقــول «     » بالفعــل «    ألن   الدعايــة   الفلســطينية   التــي   يســتعملها  

 اليســار   الفرنــيس   تخفــي   هــذا   املرمــى   تحــت   عبــارات   ملفقــة «  ) 5 (.  إننــا   ال   نســتطيع  

 فهــم   هــذه   املحاكمــة   التــي   تقــوم   بهــا   ســيمون   دوبوفــوار   لنوايــا   الفلســطينيني   إال   إذا  

 وضعنــا   يف   اعتبارنــا   كــون   اإلبــادة   النازيــة   مازالــت   تتهددهــا،   وكــون   هــذا   التهديــد  

 قــى   عــىل   يقظــة   هــذه   الكاتبــة   التــي   طاملــا   برهنــت   عــىل   ذكائهــا . ويف   الواقــع   فــإن  

ــوا،   ــة   أن   يطمئن ــىل   الصهاين ــل .  فع ــىل   إرسائي ــمح   بالقضاءع ــيايس   ال   يس ــع   الس  الوض

ــن   ــي   ل ــذا   فإنن ــىل   الشــعب   الفلســطيني .  ل ــو   القضــاء   ع ــه   اآلن   ه ــا   أخــاف   علي  وم

 أحاكــم   بــدوري   نوايــا   ســارتر   وال   دوبوفــوار،   وذلــك   ألن   هــذه   أصبحــت   تهــذي،   ومــن  

 جهــة   أخــرى   فــإن   قســامً   مــن   اليســار   ال   يــدرك   أن   املشــكل   املطــروح   ليــس   مشــكل  

 الالجئــني   الفلســطينيني،   ولكــن   مشــكل   الشــعب   الفلســطيني   الــذي   ال   يســعى   إال   إىل  

 اقتســام   مصــريه   مــع   إخوانــه   األعــداء . 

َدنــا   إن   الخــوف   مــن   التضحيــة   والتقتيــل   يهــدد   الوعــي   الغــريب .  واليقظــة   التــي   َعوَّ

 ســارتر   عليهــا   تذهــب   ضحيــة   هــذا   الوهــم .  وســأثبت   فيــام   بعــد   كيــف   سيفســد   هذا  

ــك،   فيلســوف    العــامء   جــدل   ســارتر   بالرغــم   مــن   أن   ســارتر،   عــىل   العكــس   مــن   ذل

 مجــادل . 

غــري   أن   علينــا   أن   نقتــرص   يف   انتقادنــا   عــىل   كتــاب    » تأمــالت   حــول   املســألة  
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ــة   ــول   مناهض ــص   ح ــذا   الن ــح .  وه ــرد   التلمي ــا   مبج ــأكتفي   هن ــي   س ــة «    ألنن  اليهودي

 اليهــود   ال   ميكــن   أن   يكــون   وســيلة   لدعايــة   صهيونيــة   معممــة،   بــل   إن   باســتطاعتنا  

 أن   نفهــم   بعــض   عبــارات   ســارتر   يف   هــذا   الكتــاب   كــام   لــو   كانــت   ضــد   الصهيونيــة  

 مثــل   قولــه :   » إذا   مل   يكــن   لليهــود   وجــود   فعــيلّ   فــإن   مناهضــة   اليهــود   ســتبتدعه «  . 

 إن   الصهيونيــة   تعتــرب   مثــل   هــذه   العبــارة   خيانــة   وتنكــراً   للذاتيــة   اليهوديــة   الخالــدة . 

 إن   اليهــودي   موجــود   يف   ذاتــه   وبذاتــه   كــام   تقــول   الصهيونيــة،   ولــه   تاريخــه   وديانتــه،  

 وهــو   يرتبــط   مــع   آخريــن   مبجموعــة   مــن   املصالــح .  فــإذا   مــا   نظرنــا   إىل   عبــارة   ســارتر  

ــي   ــو   أنن ــة .  ل ــريض   الصهيوني ــا   ال   ت ــك،   فإنه ــكلها   املضح ــي   يف   ش ــا،   وأعن  يف   حرفيته

 اتخــذت   النهــج   نفســه   لوضعــت   عندهــا   األســئلة   التاليــة :  إذا   مل   يكــن   لدولــة   إرسائيــل  

ــإن   ــوداً   ف ــطني   موج ــعب   فلس ــن   ش ــتبتدعها،   وإذا   مل   يك ــة   س ــإن   اإلمربيالي ــود   ف  وج

 الصهيونيــة   ســتختلقه،   فلــن   يوافقنــي   أحــد .  بــل   إن   الــكل   ســيقوم   ضــدي . 

ــة   أو   قــراءة   ــرأ   قــراءة   صهيوني ويف   الواقــع،   فــإن   نــص   ســارتر   هــذا،   ميكــن   أن   يُق

 مضــادة   مناهضــة   لهــا،   بــل   إنــه   ميكــن   أن   يُقــرأ   قــراءة   مغايــرة .  ولكــن   مــاذا   نعنــي  

 بالقــراءة   املناهضــة   للصهيونيــة؟ .  إننــا   نعــرف   مــا   ســيكون   عليــه   رد   الفعــل :  ســيقال  

 لنــا   إن   النزعــة   املناهضــة   للصهيونيــة   تخفــي   دومــاً   نفحــة   مناهضــة   لليهــود،   وأعنــي  

ــودي .  ــل   اليه ــايل   تقتي ــل   وبالت ــة   إرسائي ــا   القضــاء   عــىل   دول ــن   ورائه ــي   م ــا   تخف  أنه

ــق   ــا،   ال   أن   ننطل ــقي   وتحويله ــي   الش ــم   الوع ــك   مفاهي ــي   إىل   تفكي ــن   فرنم ــا   نح  أم

ــة،   وأن   نفضــح،   كلــام   اقتــى   األمــر،   الخطــاب   املغلــوط    مــن   إعجــاب   معــني   باللعن

 املتعلــق   بالخطيئــة   والخطــأ .  إنهــا   اســرتاتيجية   ماديــة   النزعــة   البــد   مــن   أن   تدخــل  

 ضمــن   الــرصاع   الطبقــي،   فــكل   خطــاب   هــو،   مبعنــى   قــوي،   عنــف   طبقــي   ال   يقــف  

 عنــد   اإلعجــاب   باملــكان   املقــدس   الــذي   تنبعــث   منــه   مفاهيــم   الوعــي   الشــقي . إنها  

ــم   ــوري،   ويف   خض ــم   الث ــن   التنظي ــة   ضم ــا   داخل ــة،   لكنه ــة   بالحقيق ــة   ال   متناهي  متع

 الــرصاع   بــني   الشــعوب   والطبقــات   االجتامعيــة .  وال   يعنــي   هــذا   أننــا   ننظــر   إىل   األمــور  

 مــن   فــوق   حيــث   ترغمنــا   الريــح   العاتيــة   للحقيقــة   املذنبــة   أن   ننــزل   ونلفــظ   خطابنــا . 

ــهَ   جــورج   باتــاي   بالــكالم :   » إذا   تحــول    إىل   معتنــق   هــذه   الحقيقــة   املذنبــة   توجَّ

 الشــعور   باإلجــرام   عــىل   هــذا   النحــو   فإنــه   يعــربِّ   عــن   نفســه   عــن   طريــق   حذلقــات  

.  ذلــك   أن   هنــاك   شــعباً    مثاليــة   كريهــة   تفســح   املجــال   للعــامء   الطوبــاوي   املبتــِذل ) 6 (
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ــة   أن   نســاند    يســتويل   عــىل   شــعب   آخــر   ويســتعمره .  وقــد   اقتضــت   رضورة   تاريخي

ــاز إىل  ــد انح ــه- ق ــه ويقظت ــن وعي ــان ع ــا أب ــارتر-الذي طامل ــطينيني، وأن س  الفلس

ــظ،   مــن غــري أن   يتحــرر   مــن   وهــم   صــارخ :  وهــم   أنــه   الجانــب الصهيــوين   دون   تحفُّ

ــت   ــاً.   أليس ــني   مع ــب   الخصم ــه   إىل   جان ــي   أن ــه،   وأعن ــق   مع ــواب   وأن   الح ــىل   ص  ع

ــه   الوعــي   الشــقي   ويتخلخــل   دون   أن   يجــد   ــز   في  الحقيقــة   ذاتهــا   عنفــاً   مفرطــاً   يهت

 تربيــراً؟   علينــا   أن   نحلــل   موقــف   ســارتر   املــزدوج   داخــل   حركــة   الوعــي   الشــقي   هــذه . 

 وقــد   يعــرتض   بالقــول :  مــن   الطبيعــي   أن   يســتعمل   عــريب   يكتــب   عــن   الحــرب   جميــع  

ــط   ــع   بالضب ــدين   يوض ــذي   يش ــؤال   ال ــد   أن   الس ــده .  بي ــاول   ي ــي   يف   متن ــائل   الت  الوس

 بعيــداً   عــن   الطــرح   الســاذج،   إن   الســؤال   يطــرح   بلغــة   الســيطرة   ال   بلغــة   الــرصاع   بــني  

 اليهــود   والعــرب   مــادام   الذيــن   يســهمون   يف   تقتيــل   الفلســطينيني   ليســت   اإلمربياليــة  

ــة   الحاكمــة   ــة   وحدهــام،   وإمنــا   بعــض   الطبقــات   العربي ــة   اإلرسائيلي ــة   والدول  الغربي

 كذلــك . 

ــوىض   ــد   الف ــاً   ض ــالً   موفق ــة «   تحلي ــألة   اليهودي ــول   املس ــالت   ح ــد   كانت    » التأم لق

 النازيــة   ال   محيــد   عنــه،   أمــا   اآلن   وقــد   أصبحنــا   أمــام   شــعب   يقهــر   شــعباً   آخــر،   وأمــام  

ــن   ــل   م ــذا   التحلي ــم   يعــد   له ــا   الشــوفينية   املســيطرة،   فل ــة   قامئــة   بأيديولوجيته  دول

 مــربِّر . 

خــالل   شــهر   مايــو   مــن   ســنة   1948   اتخــذ   ســارتر   موقفــاً   يف   صالــح   إقامــة   دولــة  

 إرسائيــل .  يف   الشــهر   نفســه،   طالــب   بإنشــاء    » دولــة   فلســطينية   مســتقلة،   حــرة  

ــطني .  ــا   فلس ــل   وإمن ــن   إرسائي ــث   ع ــن   الحدي ــت   مل   يك ــذا   الوق ــاملة  ) 7 (  «  .  يف   ه  ومس

 كانــت   الصهيونيــة   محتــارة   يف   االســم   الذيــن   ســتتبناه :  فاالســم   إمــا   أن   مينحــه   اللــه  

ــوع   ــت   بن ــل،   قام ــم   إرسائي ــة   اس ــت   الصهيوني ــا   فضل ــن   األرسة .  وعندم ــورَّث   ع  أو   ي

ــكان   ــل   ال   م ــم   إرسائي ــع   اس ــث   يلم ــدود :  فحي ــض   الح ــمت   بع ــزال   ورس ــن   االخت  م

 إلســامعيل .  ومــا   يهــم   يف   هــذا   النــص   هــو   أن   ســارتر   كان   يدافــع   آنئــذ   عــن   الســلم  

ــي   ــل   ه ــاس   وتظ ــو   الن ــي   تكس ــرة   الت ــل   اإلب ــيطر   مث ــلم   املس ــن   الس  الصهيوين . لك

 نفســها   عاريــة .  لقــد   حــادت   الصهيونيــة   بســارتر   عــن   الطريــق،   وَجرَّتـْـه   نحــو   ســلمها  

ــد   كان   ســارتر،   شــأنه   يف   هــذا   ــم   والوعــي   الشــقي .  وق ــزج   بالشــعور   باإلث ــذي   ميت  ال

ــد   أن   ــرب   يري ــأس :  كان   الغ ــالل   والي ــه   الض ــذ،   يعمي ــريب   آنئ ــام   الغ ــرأي   الع ــأن   ال  ش
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 يدفــن   جثتــه   وينــىس   رعــب   النازيــة،   وكان   عــىل   الشــعب   الفلســطيني   أن   يــؤدي   مثــن  

ــع .   هــذا   القــرار   الفظي

يخلــص   ســارتر   إىل   القــول   يف   النــص   ذاتــه :   » التســأل   فقــط   لَِمــنْ   يُقــرع   الجــرس : 

 إنــه   يُقــرع   مــن   أجلــك «  .  وفعــالً   يــا   ســارتر   ملــن   يُقــرع   الجــرس   اآلن؟ملــن؟

َمــنْ   هــذه   الــذات   املذنبــة؟   إن   الجــواب   عــن   هــذا   الســؤال   ســيكون   حاســامً :  َمــن  

ــه    املجــرم؟   هــل   باســتطاعة   ســارتر   أن   يجيــب   دون   ارتبــاك؟   هــل   باســتطاعته   أن   يتوجَّ

 بالتهمــة   إىل   دولــة   إرسائيــل   دون   أن   يــذرف   الدمــوع   مثــل   طفــل   كبــري؟   إال   أننــا   نعلــم  

ــر   مســّوغ   وإال   ــى   آراءه  ) وهــذا   أم ــذي   عجــز   ســارتر   عــن   أن   يتبّن ــذ   نيتشــه) 8 (   ال  من

 انهــارت   األخــالق   الســارترية ( ،   أن   الوعــي   الشــقي   أو   كــام   يقــول   نيتشــه،   أن   الحقــد  

ــن .  إن   إنســان   الحقــد   عندمــا    والوعــي   الزائــف   يتمفصــالن   مــع   شــعور   فريــد   بالديْ

 يتخــىل   عــن    » قوتــه   الفعالــة «    يلقــي   عــىل   اآلخــر   مســؤولية   الخطــأ  ) الوعــي   اليهودي ( 

ــه   ــا،   إن ــة   ويقهره ــوة   الفعال ــذه   الق ــت   ه ــف   يكب ــي   الزائ ــان   الوع ــني   أن   إنس  يف   ح

ــي   املســيحي (.  ــو   الوع ــب  ) وهــذا   ه ــا   إىل   شــعور   بالذن ــا   يف   نفســه   فيحوله  يضمره

 فََمــن   املذنــب   إذن؟   إن   الوعــي   الشــقي   الغــريب   الــذي   يتفاقــم   إىل   درجــة   اإلحســاس  

 بالفظاعــة   النازيــة،   يشــعر   بأنــه   مديــن   آلالم   اليهــود   وعذابهــم .  إنــه   رصاع   عنيــف   بــني  

 أنــواع   مــن   األخــالق،   وال   يعنــي   هــذا   أن   القضيــة   اإلرسائيليــة   العربيــة   ترتــدّ   إىل   نــزاع  

 دينــي،   كل   مــا   يف   األمــر   هــو   أن   أيديولوجيــات   العــامل   الغــريب   واإلســالمي   ومواقفهــام  

ــس   ــن   ألي ــب . ولك ــة   والذن ــات   الخطيئ ــة  ) ومفهوم ــة   اإلبراهيمي ــدى   اللغ ــردد   ص  ت

 الجــدل   ذاتــه  ) ســواء   باملعنــى   الســارتري   أم   ال (  َوْهــامً   مــن   أوهــام   الوعــي   الشــقي؟  

 ســيكون   مــن   الغريــب   أن   نخلــص   إىل   متــزُّق   للوجــود   كهــذا،   وأن   ننتهــي   إىل   اعتبــار  

 الجــدل   صــورة   عــن   اإلنســان   الشــقي  ) أو   صــورة   مريضــة   عــن   اإلنســان   كــام   يقــول  

 نيتشــه   وصــورة   عــن  إلــه  أضعفتهــا   شــفافيتنا؟   وعــىل   العكــس   مــن   ذلــك،   فهــل   ميكــن  

 أن   تقــوم   أخــالق   عــن   األخــالق،   أخــالق   مــن   الدرجــة   الثانيــة   تتجــاوز   مفهوماتنــا   عــن  

ــا،   ولكــن   مــن    الخطيئــة   والذنــب؟   ســيجيبنا   ســارتر :  إن   املذنــب   هــو   نحــن،   هــو   أن

ــا   أن   نضبــط   عيــوب   األخــالق   الســارترية   ــة   والذنــب؟   علين  نحــن   فيــام   وراء   الخطيئ

ــا   أن   نتشــدد   معــه،    يف   هــذه   الحركــة   ذاتهــا .  ومــا   دام   هــو   ملحاحــاً   متشــدداً   فعلين

 ونطلــب   منــه   يقظــة   أكــرب   وشــعوراً   حــاداً   باإلثــم . 
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ــن   ــإن   الغــرب   مدي ــن،   وفعــالً   ف ــة   نيتشــه   حــول   الدي ســبق   أن   أملحــت   إىل   نظري

ــه   ــدود،   ألن ــنٌ   ال   مح ــه   َديْ ــاً   ولكن ــاً   أو   اقتصادي ــن   مالي يْ ــذا   الدَّ ــس   ه ــل   ولي  إلرسائي

 رعــب   مســتبطن   وخطيئــة   ال   تغتفــر.   وإال   فلــن   نفهــم   ملــاذا   تســمح   دولــة   إرسائيــل  

 نفســها   بالقيــام   بأعــامل   ال   مــربر   لهــا   إزاء   العــرب .  مبــاذا؟   وباســم   أيّ   يشء   ينبغــي   عىل  

دوا   هــذا   الديــن؟   هــل   إن   دولــة   إرسائيــل   إذن   ليســت    الفلســطينيني   بالــذات   أن   يســدِّ

 إال   شــكالً   مــن   أشــكال   التعويــض   اآلثــم   وعالمــة   عــىل   عقــاب   أبــدي؟   ســيكون   هــذا  

 اســتمراراً   عجيبــاً :  إنــه   اســتمرار   لصــورة   املســيح   الطيــب   اآلثــم   الــذي   خــذل   شــعب  

 اليهــود   وإلههــم؟

يف   األخــالق   السياســية   كــام   هــو   الشــأن   يف   أي   أخــالق،   فــإن   الســيد   هوالــذي   يضــع  

ــه   ــرب   نفَس ــىل   الع ــرب   ع ــرض   الغ ــد   ف ــواب،   لق ــنيِّ   الص ــق،   ويع ــنيِّ   الح ــم،   ويب  القي

ــار   ــم   االســتغالل   االســتعامري   فاخت ــرض   عليه ــام   ف ــم،   ك ــم   شــعوره   باإلث ــل   إليه  فنق

 فلســطني   يك   تلهيــه   عــن   حامقتــه .  ولكــن   مــا   أهميــة   هــذه   الجرائــم   التــي   قــام   بهــا  

 الغــرب؟   ومــا   أهميــة   قوتــه؟   إن   التحريــر   الفعــيل   للفلســطينيني   ال   ميكــن   أن   يتــم   إال  

 بعيــداً   عــن   الحقــد   والكراهيــة،   ذلــك   ألنــه   إن   كان    » العقــاب   وســيلة   جيــدة   لخلــق  

 الذاكــرة « ،   كــام   يقــول   نيتشــه،   فلســنا   يف   حاجــة   إىل   هــذه   الذاكــرة   املريضــة :  فأنــا   مل  

 أقتــل   أبــداً   أي   يهــودي . 

ــة،   ومبــا   أن   ــا   االســرتاتيجية   الصهيوني إن   العقــاب   والرعــب   هــام   باألحــرى   دعامت

 الرعــب   يخلــق   الرعــب   فهــو   حاجــة   تجــيء   كــرد   فعــل،   وميكــن   أن   تصبــح   ثوريــة،  

ــون   ــدر   ال   يهــاب   املــوت   وال   قان ــه   إنســان   مقت ــد .  إن ــد   فلســطيني   جدي ــذ   يول  وحينئ

 الدولــة   ومــا   يقــوم   عليــه   مــن   أخــالق   النفــاق .  إن   إنســان   أيلــول   األســود   بعيــد   عــن  

 الحقــد،   ألنــه   بــني   املــوت   والحيــاة .  فهــذا   اإلنســان   حــرٌّ   حريــة   ال   متناهية،   واملســتحيل  

 الــذي   ينشــده   وســيلة   لتفجــري   التاريــخ،   وفلســطني   هــي   قصيدتــه   املمزقــة   ومرمــى  

 انفصاله . قــد   يقــال  ) وهــذا   مــا   يقولــه   ســارتر   بالفعــل (:  إن   هــذا   هــو   اليــأس   بعينــه . 

 ولكــن   لــو   أن   هــذا   اإلنســان   قــد   خلــد   بالفعــل   إىل   اليــأس   لــكان   قــد   استســلم   كــام  

ــا   ــكل   م ــن   ب ــة   تراه ــود   حرك ــول   األس ــة .  إن   أيل ــه   التقليدي ــك   أخالق ــه   بذل ــمح   ل  تس

ــالق   ــن   األخ ــداً   ع ــوم   بعي ــرتتيجيتها   تق ــده !(  واس ــف   بع ــف   ال   عن ــه   عن ــا  ) إن  لديه

 العدميــة .  إن   هــذه   الحريــة   التــي   ال   ترحــم   هــي   التــي   تجعــل   مــن   هــذا   اإلنســان،من  
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 اإلنســان   عمومــاً،   حيوانــاً   ال   ميكــن   إصالحــه :  ذلــك   هــو   منــوذج   الرجــل   الثــوري .  إنــه  

 يشء   يســمو   عــىل   اإلنســان   كــام   يقــول   نيتشــه . 

ــن   ــىل   أن   يكشــف   ع ــادر   ع ــود   ق ــول   األس ــة   أيل ــق   لحرك ــاح   الفائ ــإن   النج ــذا   ف ل

ــم   العنــف   الثــوري    نفــاق   الغــرب،   ويفضــح   األخــالق   الضالــة   عنــد   ســارتر،   فهــو   يعمِّ

 ويعطيــه   بعــداً   دوليــاً،   يفضــح   يف   الوقــت   ذاتــه   ســيناريو   العقــاب   الــذي   يَُســّمى   ثــأراً،  

 ونحــن   نعلــم   أن   إرسائيــل   قــد   أعــدت   ســيناريو   محكــامً   معتمــدة   يف   ذلــك   عــىل   مكــر  

ــة   ــا   يف   وســعها   إلدان ــل   كل   م ــة   تعم ــذه   الصحاف ــة،   فه ــة   الغربي ــن   الصحاف  قســم   م

 الكفــاح   املســلح   للفلســطينيني  ) إنهــم   يقومــون   بأعــامل   اإلرهــاب   كــام   يقــول   ســارتر ( 

 عاملــة   يف   الوقــت   نفســه   عــىل   تهيئــة   الــرأي   العــام   لينتظــر   مــن   الجانــب   اإلرسائيــيل  

ــون   يأخــذون   ــب،   واإلرسائيلي ــامل   الرع ــون   بأع ــأر،   فالفلســطينيون   يقوم  األخــذ   بالث

 بالثــأر،   والصحافــة   تهــّيء   امليــدان،   بيــد   أن   الســيناريو   ال   يخفــى   عــىل   أحــد،   وبطبيعــة  

ــالم   ــر   يف   أف ــام   هــو   األم ــاً   ك ــع،   متام ــرد   الفعــل   املتوق ــوم   ب ــل   تق ــإن   إرسائي  الحــال   ف

 رعــاة   البقــر،   ومبــا   أن   الجــواب   يكــون   منتظــراً،   فإنــه   يــريض   الجميــع،   مــا   دام   الــكل  

 يكــون   قــد   قــام   بواجبــه   عــىل   أحســن   مــا   يــرام،   واجبــه   النــذل   يف   أن   يســتعرض   قدرته  

 عــىل   الســيطرة   وعــىل   مامرســة   النفــاق   الغــارق   يف   الخطيئــة   واإلثــم .  أمــا   ســارتر   فهــو  

ــة،   أن   ــروف   الراهن ــطينيني،   يف   الظ ــق   الفلس ــن   ح ــول :   » م ــة .  يق ــارق   يف   االزدواجي  غ

 يقومــوا   بأعــامل   العنــف ..  وينبغــي   عــىل   اإلرسائيليــني   أن   يدافعــوا   عــن   أنفســهم   ضــد  

 هــذه   األعــامل «  .  إنهــام   نوعــان   مــن   أعــامل   العنــف .  وهــام   مطلقــان،   فمــن   ذا   الــذي  

 ســيفصل   يف   األمــر؟   إن   التســوية   بــني   عنفــني   وإثبــات   التكافــؤ   بينهــام   البــد   مــن   أن  

 يــؤدي،   مثلــام   هــو   الحــال   بالنســبة   لســارتر،   إىل   جــدل   عدمــي   ال   يفاضــل   بــني   عنــف  

 وآخــر . 

إذا   كان   ســارتر   ال   يــرى   رضورة   القضــاء   عــىل   دولــة   إرسائيــل   فليســتخلص   النتائــج  

 التــي   تتمخــض   عــن   ذلــك   بالنســبة   ألخالقــه   وجدله . فإمــا   أنــه   يشــعر   بالذنــب   إزاء  

 إرسائيــل .  ويف   هــذه   الحــال   أســتطيع   أن   أفهــم   مــا   يقولــه   كخصــم .  وإمــا   أنــه   يحــاول  

 أن   يتجــاوز   وعيــه   الشــقي،   ويف   هــذه   الحــال،   ال   تســتقيم   األخــالق   الســارترية   إال   مــع  

 نيتشــه   بتجــاوز   الوعــي   الشــقي   مهــام   كان   مثــن   ذلــك .  وهــذا   الــرتدد   بــني   إمــا ..  وإمــا،  

 دليــل   عــىل   أننــي   أخاطــب   شــبحاً   مفــرط   العاطفيــة .  فلنواصــل   الحديــث . 
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مثـة   ازدواجيـة   ومتـزُّق،   وشـعور   بالذنـب   عميـق .  كل   هـذا   يغـذي   يف   سـارتر   جـدالً  

 ضـاالً   عاجـزاً   عـن   أن   يهتـدي   إىل   الحـل   الصحيـح   ويخـرج   مـن   املـأزق .  وفيـام   يتعلـق  

 مبـا   يقولـه   حـول   القضيـة   اإلرسائيليـة   العربيـة ) 9 (  عىل   الخصـوص،   فإن   كالمـه   يضيع   يف  

 املتاهـات،   ويظـل   يدور   حول   الشـعور   باإلثـم   يف   تكرار   ال   نهايئ .  ورمبا   لهذا   السـبب   لن  

 يغـري   سـارتر   مـن   رأيـه .  ألن   اإلنسـان   عندمـا   يضيع   يف   املتاهـات،   يصطنع  ) مثـل   إيكار ( 

 أجنحـة   مـن   شـمع   وتحرقـه   الشـمس   وتفقـده   بـرصه .  أما   بـراءة   سـارتر   فمـن   ذا   الذي  

 حـاول   أن   يربزهـا   ويكشـف   عنهـا؟   فـإذا   كان   سـارتر   حقـاً   بريئـا،ً   فمـن   شـأن   ذلك   عىل  

 األقـل   أن   يؤثـر   فينـا،   وقـد   سـبق   أن   تسـاءلت :  َمـنْ   منـا   ال   يُكـنُّ   املحبـة   لسـارتر؟   وأن  

 يف   هـذا   الحـب   امليلودرامـي   مـا   يحـرك   أقىس   القلـوب .  خصوصاً   أن   سـارتر   ذاتـه   ينبهنا  

 بحسـن   نيتـه   املعهـودة :   » إننـا   من   شـدة   متزقنا،   ال   نجرؤ   عـىل   القيام   بأي   فعـل   أو   قول  

 أي   يشء،   وحتـى   إذا   مـا   حاولنـا   ذلـك   فرسعـان   ما   نتوقـف   أو   نتابع   األمـر   كيفام   اتفق . 

 والحقيقـة   هـي   أننـا   مل   نفكـر   مبا   فيـه   الكفاية  ) 10 (  «  .  إنهـا   وضعية   تجعلنـا   متأثرين   أمام  

 فكـر   متعـب،   أي   أمـام   هـروب   ورشود .  لـذا   ينبغـي   علينا   أن   نسـري   معه   بـكل   انفعال . 

 ألن   سـارتر   يرغـم   نفسـه   عـىل   الصـدق   فيكشـف   عـن   حريتـه   بـكل   بـراءة .  هـا   هـو   ذا  

 كََوْعـي   كئيـب   يتحـرق   مـن   شـدة   الفـراغ   القاتـل .  وإذا   كان   الجـدل   السـارتري   يعتـرب  

 نفسـه   متزقـاً   للوجـود   والفكـر   الـذي   ينكشـف   لنفسـه   مـن   خـالل   الرتكيبـات   الدقيقة،  

 فسـيكون   مـن   العسـري   علينـا   أن   نفهـم   كيـف   يوفـق   سـارتر   بينـه   وبـني   التاريـخ   املؤمل  

 للفلسـطينيني   وبـني    » مأسـاته   الشـخصية «     يف   الوقـت   ذاتـه،   اللهـم   إال   يف   الصمـت   أو  

 يأس   الوعي   الشـقي .  غري   أن   الصمت   يعني،   يف   األخالق   السـارترية،   الخجل   واملشـاركة  

 يف   الجرميـة .  أو   كـام   يقـول   نيتشـه،   يريـح   املعدة،   خصوصـاً   معدة   املثقف   الـذي   يعتاد  

 مضـغ   كل   يشء .  ثـم   إن   اليـأس،   اليـأس   املطلـق،   مـن   حيـث   هـو   طريـق   متهيجـة   نحو  

 املسـتحيل،   ال   يبـدو   أن   سـارتر   يوليـه   كبـري   عنايـة .  وهـذا   هـو   مصـدر   املواجهـة   التـي  

 كانـت   بينـه   وبـني   باتـاي .  إن   سـارتر   يشـعر   بأنـه   مرغـم   عـىل   الـكالم   يك   يقـول   لنـا   إن  

 فكـره   عاجـز   عـن   أن   يسـكن   الـكالم   أو،   عـىل   األصـح،   فإنـه   يسـكت   تـارة   فيـام   يتعلق  

ف   كالمـه   ويتقنـع   وراء    ببعـض   النقـاط   املهمـة   يف   تلـك   املواجهـة،   وتـارة   أخـرى   يغلٍـّ

 التمـزق .  فحينـام   يتعلـق   األمـر   بهيمنـة   الدولـة   اإلرسائيليـة،   يربـك   سـارتر   نفسـه   يف  

 ترصيحاتـه   يك   ال   يتوجـه   إىل   إرسائيـل :   » أنـا   ال   أجـزم   هنا   بـأن   إرسائيل   إمربياليـة   أو   أنها  
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 مـن  ) إبـداع   اإلمربياليـة (..  إننـي   ال   أقـول   شـيئاً   مـن   هذا   القبيـل،   كل    ما   أقولـه   هو   أن  

 العـرب   يتهمـون   إرسائيـل   بذلـك،   وأن   األحـداث   يف   بعـض   الحـاالت،   كام   هو   الشـأن   يف  

 1956   تؤكـد   مـا   يذهبـون   إليـه «  ) 11 (.  إنها   حسـن   النية   التـي   تتحول   إىل   جـدل   مغلوط . 

 فسـارتر   ميتنـع   عـن   أن   يوجـه   التهمـة   إىل   إرسائيـل   إال   عـن   طريـق   اللـف   والـدوران . 

 وهـو   يقتـرص   عـىل   إدارة   تهـم   هـؤالء   وأولئـك،   غـري   أن   التحليـل   السـيايس،   حتـى   يف  

 لعبـة   التسـرت   التـي   ميارسـها   هنـا،   ميَّحـي   بفعـل   الخوف   مـن   اإلبـادة   والتضحيـة .   » إننا  

 لـن   نذهـب   بالفطنـة   إىل   َحـد   املوافقـة   عـىل   حرب   اإلبـادة،   فحينـام   نتكلم   عـىل   دولة  

 إرسائيـل .  فـإن   األمـر   يتعلـق   دومـاً   بحـرب   إبـادة «  ) 12 ( ،   أمـا   الشـعب   الفلسـطيني   فهـو  

 يتمتـع   بالحـظ   اللعـني   يف   تصفيـه   الحسـاب   ال   يف   اإلبـادة .  إنـه   مجـرد   اختـالف   لفظـي  

 باسـتطاعته   أن   يكشـف   وحـده   عـن   كالم   الوعـي   الشـقي .  ال   ينفـك   سـارتر   يرجـع   إىل  

 فكـرة   التهديـد   الدائـم   شـأنه   يف   هـذا   شـأن   الدعايـة   الصهيونيـة؛   فهـو   يكتـب   بطريقة  

 أكـرث   وهـامً :   » إن   وقـف   النـار   بـني   الطرفـني،   معناه   أننـا   نحل   املشـكل   تاركـني   مليونني  

 مـن   البـرش   يف   أيـدي   مثانـني   مليونـاً «) 13 (    ومـا   مـن   شـك   يف   أن   هـؤالء   الثامنـني   مليونـاً  

 مـن   العـرب   سـيأكلون   أولئـك   عـىل   كل   حـال .  عـىل   كل   فهـذه   العبـارة   خاطئـة   خطـأ  

 مزدوجـاً .  ألن   سـارتر   يقـارن   بـني   قوتـني   متاميزتـني :  القـوة   البرشيـة  ) السـكان (  والقوة  

 العسـكرية،   وأّن   لهـذه   املقارنـة   أن   تسـتقيم   إال   بتربيـر   اإلمربياليـة؟   وبالفعـل،   فـإن  

 التفـوق   العسـكري   إلرسائيـل   أمـر   ال   جـدال   فيـه .  حقاً   إنـه   ليس   تفوقـاً   نهائيـاً،   غري   أن  

 مـا   يبـدو   أكيـداً   هـو   تحالفـه    » العميـق «    مـع   القـوة   األمريكيـة،   ثـم   إن   سـارتر   يوهمنا  

 يف   هـذه   العبـارة   بـأن   العـرب   يريـدون   إبـادة   الشـعب   اإلرسائيـيل .  وإن   كنـت   أقلّـب  

 هنـا   الجـدل   السـارتري،   فإننـي   أسـتطيع   أن   أؤكـد   أننـي   ال   أدعـي   شـيئاً   من   هـذا .  غري  

 أن   ترصيحاتـه   تـؤدي   إىل   هـذا   الخلـط   فتذكرنـا   ببعض   العنـارص   التي   ترددهـا   الدعاية  

 الصهيونيـة .  يعلـم   سـارتر   أحسـن   العلـم   أن   الدعايـة   تزيـد   مـن   حـدة   الفـوىض،   وأنها،  

 كـام   يقـول   مثل   فرنـيس   معروف،  ) كالربغوتـة   التي   تولد   يف   الصبـاح   يك   تصري   جدة   بعد  

 الظهـرية (.  لنـدع   جانبـاً   روح   الهـزل :  فسـارتر   كان   ممزقاً   مقّسـامً،   وهو   يشـعر   بانفصام  

 ينعتـه   بأنـه   دائـم   ال   ميكـن   أن   يـزول،   ويحّس   بأن   شـيئاً   دفينـاً   يحول   بينه   وبـني   الكالم  

 والعمـل .  إن   سـارتر،   إذ   ميتنـع   عن   وضع   ُسـلم   مشـخَّص   للقيم   واالسـرتاتيجيات،   يحكم  

 عىل   نفسـه   بسـلبية   عاجزة   وسـلوك   منسـجم   مع   ذاته،    » وحينئذ،   كام   يقول،   سـتكون  
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 ظاملـاً   مهـام   فعلـت «  ) 14 (  وأن    » النـزاع   اإلرسائيـيل  -  العـريب،   ال   ينطـوي   عـىل   حـق   ال   يف  

 هـذا   الجانـب   وال   يف   ذاك،   وعلينـا   أن   نفهـم   جيـداً   هـؤالء   وأولئـك «  ) 15 (.  فأيـة   عدالـة  

 هـي؟   وأي   حـق؟   وبـأي   أخـالق   يتعلـق   األمـر؟   ومـن   املذنـب   اآلثـم؟   إن   سـارتر   عاجز  

 عـن   الجـواب،   وهـو   كـام   يقـول   الشـاعر   ميشـو    » يراهن   ِبُكـره   يك   يربـح   ثـوراً،   فيخرس 

 جمـالً «  .  مـا   أحسـن   أن   تكـون   الحقيقة   أو   األخالق   جمالً،   ثم   إن   سـارتر   يظـل   متأرجحاً  

 بـني   الحـدود،   بـني   إرسائيـل   والعـرب   ليسـجل   الرضبـات،   غـري   أن   جدلـه   يتلقـى   ردود  

 الفعـل،   لكنـه   ال   يريـد   وال   يسـتطيع   أن   يتغـري،   فيتغذى   عـىل   رعب   العقـاب، .  ها   نحن  

 نـرى   إذن   أن   إرسائيـل   والعـرب   ال   ينبغـي   أن   يتقاتـال .  والحـال   أنهـام   يتقاتـالن،   وليـس  

 بالسـالح   نفسـه . يتخذ   سـارتر   موقـف   إلـه   املسـيح  ) الالمتناهـي   الطيبوبـة،   الالمتناهي  

 اإلثـم (  هـذا   يف   حـني   إن   األمريكيـني   يعلمـون   أن   الحـرب   ال   تخضـع   لهاتـه   الطيبوبـة . 

 فأيـة   عدالـة   هـي؟   إن   إرسائيـل   فرضهـا   الغرب   عـىل   الفلسـطينيني،   والغرب   هـو   الذي  

 شـاء   أن   تتـم   األمـور   عـىل   هـذه   الحـال،   فغـّض   الطرف   عـن   مرشوعيـة   عمله .  بيـد   أن  

 املرشوعيـة   ذاتهـا   هـي   أيضاً   عنف   يدبره   السـيد   ويحـدده .  وقد   يردّ   علينـا :  ليكن   األمر  

 كذلـك،   وليتـرصف   كل   حسـب   قدرتـه،   فليس   يف   وسـعنا،   عىل   أية   حـال،   أن   نطلب   من  

 إرسائيـل   أال   تقـوم   بـرد   الفعل،   ومن   الغرب   أال   يسـتعمل   قوته ..   ومن   الفلسـطينيني   أال  

 يدافعـوا   عـن   أنفسـهم .  وهـذا   بالضبط   ما   يقوله   سـارتر .  غـري   أن   هذا   الجـدل   العدمي  

 هـو   مجـرد   كـذب .  وما   إحسـاس   سـارتر   بالتناقض   املمـزق   إال   ذريعة   يتـذرع   بها،   حتى  

 إن   باسـتطاعتنا   أن   نضـمّ   هـذه   األقـوال   وهذه   األفعـال   لنكوِّن   منها   أخالقـاً   خاصة   هي  

 أخـالق   التمـزق   والتناقـض   الـذي   ال   يتجـاوز .  تلـك   هـي   ذريعة   الوعـي   الشـقي .  ينبهنا  

 جـورج   باتـاي :   » إىل   أن   قيمـة   األخـالق   تقـاس   بقدرتها   عـىل   أن   ترمي   بنـا   يف   املعمعة « ،  

 بيـد   أن   هـذه   األوامـر   القطعيـة   التـي   تسـّمى   هنـا   عدالـة   وحقيقـة   وأشـياء   مـن   هذا  

 القبيـل،   هـي   كـام   نعلـم   اليـوم   مجـرد   مـالذ   للتخلـص   مـن   الشـقاء .  ومـن   اإلحسـاس  

 بالشـقاء   الـذي   يسـكننا،   ويحجب   عنا   أنفسـنا،   ويدنسـنا   برائحـة   الخطيئـة   واإلثم،   وال  

 ميكـن   للمـرء   أن   ميـج   هـذه   األخـالق   إال   إذا   أدرك   كل   هـذا   وأحـسَّ   به . 

بأيــة   حقيقــة   يتعلــق   األمــر؟   بأيــة   حقيقــة   يــا   ســارتر؟   أهــي   الحقيقــة   التاريخيــة؟  

ــذه   ــرباءة .  وه ــي   ال ع ــؤال   ويدَّ ــف   الس ــارتر   يغل ــإن   س ــد   ف ــام   بع ــرنى   في ــام   س  وك

 الــرباءة   هــي   التــي   تنقــذه   مــن   ســم   املــوت .  وبــكل   أســف،   فلََشــدَّ   مــا   أخــذه   ســارتر  
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ــود،   يشــري   هــو   إىل   شــخصه   كنجــم   ــم   معب ــه .  وكصن ــغ   في  مأخــذ الجــد،   الجــد   املبال

ــد   ــذا   فق ــن   ه ــم   م ــد .  وبالرغ ــذ   الج ــذه   مأخ ــا   يف   أخ ــا   بالغن ــا ً  إنن ــيناميئ  ) 16 (.  حق  س

 أصبحــت   أخالقــه   اآلن   مشــبوهة،   وغــدت   أخالقــاً   إراديــة النزعــة،   شــديدة   التعنــت 

ــريء   ــارتر   إذن   ب ــو   س ــا   ه ــة .  ه ــوس   النازي ــن   كاب ــرب   م ــديدة الق ــي، ش اإليديولوج

 ضــال .  ألنــه   ال   يحــب   نفســه،   وعندمــا   ال   يحــب   املــرء   نفســه   فإنــه   ال   يحــب   اآلخريــن،  

 أليــس   كذلــك؟   هــا   هــو   إذن   بــريء   مــن   نفســه   ومــن   أخالقــه .  ومــن   جــرم   هــو   أيضــاً  

 بــريء .  مــادام   ســارتر   إىل   جانــب   املظلومــني   الفقــراء   املنبوذيــن،   مثلــه   مثــل   املســيح . 

ــة   ــّمون   بالفلســطينيني؟   ومــا   العدال ــن   يَُس ــني   اليتامــى   الذي  فــام   مــآل   هــؤالء   الثوري

 التــي   ســتعدل   بينهــم؟  لنواصــل.

. بصفــة   عامــة   تخضــع   ترصيحــات   ســارتر   للغــة   مزدوجــة   وأخــالق   عكــرة .  فهــو  

ــية   ــون   ماركس ــد   أن   تك ــية   تري ــالق   سياس ــني   أخ ــني :  ب ــتويني   مختلف ــني   مس ــزج   ب  مي

ــاً   ــط   أساس ــى   بالشــقاء،   وترتب ــة   تتغن ــي،   وأخــالق   غنائي ــل   الطبق  قامئــة   عــىل   التحلي

 بالوعــي   الشــقي !  ذلــك   يف   نظــري   هــو التناقــض   الصــارخ   الــذي   يطبــع   ترصيحاتــه . 

 فهــو   يقــول :   » أجــدين   ممزقــاً   بــني   صداقتــني   وإخالصــني   متنافريــن ..  إننــا   نجــد   أنفســنا  

 اليــوم،   والعــامل   العــريب   يتقاتــل   مــع   إرسائيــل،   ممزقــني،   منقســمني   عــىل   ذواتنــا،   وإننــا  

 نحيــا   هــذا   االنفصــال   كــام   لــو   كان   مأســاتنا   الشــخصية « ) 17 (.  كــام   يقــول :   » إننــي   مــع  

ــن   أن   ــة؟   أتقدري ــة   املؤمل ــا   الصداق ــا   أيته ــن   عســاك   تتنزهــني   ي  املعســكرين «  ) 18 (.  وأي

 تتحرقــي   حبــاً   عــىل   هــو   النحــو؟   وكيــف   ال   تضجريــن   مــن   الصديقــني   املتنافريــن؟   يــا  

 أيهــا   املتحمســني   للصداقــات   املزدوجــة   واألخــالق   العكــرة،   بــأي   وقاحــة   أســتطيع   أن  

 أتحــدث   عــن   براءتكــم   الضالــة؟   وعنــد   هــذه   النقطــة   يباغتنــي   عــدم   بــارد   فيجمــد  

 يــدي   ومينعنــي   عــن   الكتابة.. . مبــا   أن   أخــالق   ســارتر   تنفــي   عــن   الفعــل   العنيــف   كل  

 غائيــة   فهــي   تتحــول   إىل   نــوع   مــن   املهادنــة .  ولكــن   مــا   هــي؟   أهــي   مهادنــة   العادلــني  

 الوســطاء   أم   هــي   مهادنــة   الــذات   لنفســها   ومتزُّقهــا؟   ال   شــك   يف   ذلــك،   وبالفعــل،   فــإن  

 ســارتر   مــن   جــراء   مــا   يريــد   أن   يفهــم  ) والتأويــل   هــو   أيضــاً   ال   نهــايئ   مثلــه   مثــل   كل  

 أخــالق   آمثــة (  يف   مهادنــة   ودون   أن   يتخــذ   موقفــاً   حاســامً .  فإنــه   رسعــان   مــا   ينجــذب  

 نحــو   الدعايــة   الصهيونيــة   واالســتعامر   الخــاص .  فمــن   الغريــب   واملضحــك   أن   نســمع  

ــه   ــاً   يف   وقــت   كان   في ــة   مفهومــاً   تقدمي ــارة :   » لقــد   كانــت   الصهيوني  مثــل   هــذه   العب
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 الجميــع   اســتعامرياً ..  إنهاكانــت   تقدميــة   يف   جــو   كان   يبــدو   مــن   الطبيعــي   التســلُّط  

ــري   ضعيــف   النمــو .  فــكان   مــن   ــد   كب  عــىل   قطعــة   مــن   األرض  ) هكــذا (  واحتــالل   بل

 الطبيعــي   إذن   أن   يحــدث   مــا   حــدث .  غــري   أن   املأســاة   كانــت    هــي   يقظــة   الوعــي  

ــة   االســتعامر   بأقــل   ــاً   وليســت   تصفي  العــريب  ) 19 (  «  .  لقــد   كان   االســتعامر   أمــراً   طبيعي

 مــن   ذلــك .  ال   ميكننــا   أن   منــارس   جــدالً   أحســن   مــن   هــذا .  وســيكون   الجــدل   التقدمــي  

-  الرتاجعــي   الــذي   يتحــدث   عــن   كتــاب    » نقــد   العقــل   الجــديل «    تتويجــاً   لهــذا .  فــإذا  

 غامرتــم   بــأن   تــرّدوا   عــىل   ســارتر :   » صحيــح   أن   الصهيونيــة   كانــت   اســتعامراً «    فســريدّ  

 عليكــم:   هــذا   صحيــح .  إنهــا   كانــت   اســتعامرية،   أمــا   اآلن   فهــي   مل   تعــد   كذلــك   بــل  

ــيجيبكم   ــه   س ــل   إن ــذا .  ب ــن   ه ــيئاً   م ــا   ليســت   ش ــة .  إنه ــى   امربيالي ــا   ليســت   حت  إنه

 رصاحــة :  إن   الصهيونيــة   قــد   ماتــت .  فنهتــف   مــع   ســارتر    جميعــاً :  لتســقط   الصهيونية  

 َولْيَْحــيَ   اليســار   الصهيــوين . 

ــا «) 20 (    إن   ــوا   هن ــى   كان ــذ   مت ــم   من ــق   بالفلســطينيني   فلســت   أعل ــام   يتعل ــا   في  » أم

ــع،   إىل   ــل   الجمي ــارة   ال   تســعفني   يف   يشء،   وبإمــكان   ســارتر   أن   يرجــع،   مث  هــذه   العب

ــاً   عــىل   ــي   تشــكِّل   عبئ ــت   حــول   هــذا   املوضــوع،   والت ــي   كتب ــرة   الت ــات   الغزي  املؤلف

ــوا   يف   ــني   أن   ميكث ــىل   اإلرسائيلي ــارتر :   » ع ــا   س ــول   لن ــث .  يق ــل   الحدي ــل .  لنواص  إرسائي

 مكانهــم .  أمــا   الفلســطينيون   فمــن   حقهــم   أن   يعــودوا   إىل   ديارهــم .  وحســب   املبــدأ  

 البســيط   نفســه   الــذي   يحبــذ   االســتقرار   فــإن   الغرب   أيضــاً   ينبغــي   أن   ميكــث   يف   دياره . 

 ويف   إمكاننــا   أن   نفعــل   مــا   شــئنا   يف   هــذه   الوضعية   الجالســة .  فرمبــا   كان   يف   اســتطاعتنا  

 أن   نطــري   ونحــن   جالســون .  مــن   يــدري ! ؟   غــري   أن   كل   هــذه   األمــور   شــديدة   التعقيــد . 

 ومــا   مــن   شــك   يف   أن   ســارتر   قــد   رأى   بــأم   عينيــه   الســيطرة   التــي   يتعــرض   لها   الشــعب  

ي   هــذا    » نوعــاً   مــن   التمييــز «  .  أمل   يكــن   االســتعامر   شــيئاً   آخر    الفلســطيني   وهــو   يســمِّ

 غــري   هــذه   التوريــة   البالغيــة؟ وينتهــي   ســارتر   بــأن   يتخــذ   يف   كالمــه   صــورة   الروايــة  

 وهــو   يحــيك :   » أمــا   فيــام   يتعلــق   بالفلســطينيني   فلســت   أدري   منــذ   متــى   كانــوا   هنــا،  

 غــري   أننــي   ذهبــت   للقياهــم   يف   غــزة   وهــم   يف   معظمهــم   صغــار   الســن،   قــد   أبعــدوا  

ــر ..  وكل   هــذه   ــاء   مــدن   القصدي  بالفعــل   عــن   بلدهــم .  وهــم   يعيشــون   اآلن   يف   أحي

 األمــور   شــديدة   التعقيــد ..  «  ) 21 (.  هــذه   هــي   حكايتــه   عــن   الفلســطينيني .  أمــا   عــن  

 اإلرسائيليــني   فهــو   يــروي :   » أمــا   ســيادة   إرسائيــل   بالنســبة   يل   فتتمثــل   يف   هــذا   األمــر : 
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 أن   معظــم   اليهــود    » اإلرسائيليــني،   وســنُّهم   تفــوق   األربعــني،   مقيمــون   يف   إرسائيــل   منذ  

ــأن   اســتعمروها ..  وإذا   كان   ــة   القــرن   أو   أقــل،   وهــم   مل   يســتغلوا   هــذه   األرض   ب  بداي

 هنالــك   اســتغالل   فهــو   رأســاميل   وليــس   اســتعامرياً ..  إن   هــؤالء   أقامــوا   هنــا   وتكاثــروا  

ــبه   ــارتر   تش ــا   س ــي   يرويه ــذه   الحكايةالت ــد «  ) 22 (.  إن   ه ــو   حفي ــن   ه ــم   م ــل   إن   فيه  ب

 قصــة   ألــف   ليلــة   وليلــة   التــي   تظهــر   فيهــا   كل   شــخصية   جديــدة   فتجلــس   لتنصــت  

 إىل   نهايــة   القصــة،   فاألســطورة   حكايــة   ال   متناهيــة،   ومــن   األكيــد   أن   باســتطاعة   ســارتر  

 أن   يواصــل   حكايتــه   دون   نهايــة   وهــو   يضيــف :  ليســت   إرسائيــل   دولــة   مســتعمرة   بــل  

 إنهــا   بلــد   رأســاميل .  غــري   أن   هــذه   املقابلــة   ال   جــدوى   منهــا   مــادام   أحــد   الطرفــني   ال  

 يقــص   اآلخــر   بالــرضورة،   ثــم   إنــه   مــن   الــالزم   أن   نقيــم   الجــدل   عــىل   أســس   نظريــة  

 متينــة .  أمــا   وقــد   كان   كالمــه   مجــرَّد   دعايــة   للصهيونيــة   فهــو   بعيــد   عــن   كل   تحليــل . 

 وعــىل   كل   حــال    فمهــام   كانــت   وجهــة   النظــر   التــي   ننظــر   مــن   خاللهــا   إىل   ترصيحات  

 ســارتر   حــول   القضيــة   العربيــة   اإلرسائيليــة .  فإننــا   البــد   أن   نقــيض   عليهــا .  لــذا   فليــس  

 علينــا   أن   نطيــل   يف   الــرد   عليــه   ولنســتخلص   النتائــج . 

هنــاك   مســتوى   أخالقــي   يتمــزق   عنــده   وجودنــا   يف   تســاؤل   مــؤمل،   وهو   مســتوى   ال  

 يتطلــب   جوابــاً   واحــداً،   إذ   إن   كل   جــواب   يرجعنــا   إىل   ظلــامت   وجودنــا .  وهــذا   الحــدّ  

 الــذي   يوضــع   عنــده   ذلــك   التســاؤل   َحــدّ   متفجــر .  يبــذل   ســارتر   يف   كتابــه    » القديــس  

 جــوين « ،   كل   مــا   يف   وســعه   للخــروج   مــن   الوعــي   الشــقي .  وأنــا   أشــري   هنــا   للكيفيــة  

 التــي   يتحــدث   بهــا   عــن   الخــري   والــرش   فيهــزأ   منهــام .  ونحــن   نعلــم   أن   الوعــي   الشــقي  

 ضــالل   للوجــود   بحيــث   ينظــر   إىل   ذاتــه   عــىل   أنهــا   وجــود منفصــم   مجــروح   متناقــض . 

 وســيلته   يف   ذلــك   التكفــري   واتخــاذ   القــدوة  ) وهــذا   مــا   يُدَعــى   أخالقــاً (  ورعــب   التفــاين  

 يف   عبــادة   اللــه،   ويف   مطلــق   كثيــف .  إنهــا   كثافــة   قارســة   الــربودة   ترغــم   الشــقي   عــىل  

ــه  -  وهــو   يشــم   رائحــة   الدفــن   الكريهــة،   فالوعــي   الشــقي    أن   يحفــر   قــربه  -  أخالق

ــيشء   ــي   ال ــاً   كرحمــة .  وهــذا   يعن ــة   وأحيان ــد   أعطــي   يل   كخطيئ ــول :  إن   املــوت   ق  يق

 نفســه . 

إن   الشــعور   باإلثــم   هــو   مــا   ميــّس   اإلنســان   يف   إلهــه   أو   فيــام   يقــوم   مقامــه،   وأعنــي  

 التاريــخ   والجــدل .  وهــو   يحــدث   فيــه   انفصامــاً   ال   نهائيــاً .  ويكــون   الخــري   والــرش   هنــا  

 أكــرث   النقائــض   مبالغــة   وغلظــة   وشــناعة،   يقــول   ســارتر :   » إن   الــرش   هــو   اآلخــر،   إنــه  
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 آخــر   الوجــود،   آخــر   الخــري   وآخــر   الــذات «  ) 23 (  وهــو   يعلــم   يف    الوقــت ذاتــه،   أن   ضــالل  

 الوعــي   الشــقي   يــزداد   كلــام   أخفــى   عــن   نفســه   تناقــض   الخــري   والــرش .  وعنــد   هــذا  

 الحــد   تواجهنــا   صعوبــة   شــديدة :  كيــف   ميكــن   أن   نحيــا   التاريــخ   بعيــداً   عــن   شــقاء  

 الوعــي؟   وهــل   بإمكاننــا   ذلــك؟   عندمــا   يقــول   ســارتر   بــأن   إرسائيــل   ليســت   مذنبــة  

ــا   إرسائيــل (  فنحــن   ال   نخــرج   عــن   األخــالق،   ونقــف   إىل   جانــب   ) أو   عندمــا   أتهــم   أن

 الخــري . 

وباإلضافــة   إىل   ذلــك   فــإن   ســارتر   يحجــب   الحركــة   الســلبية :  فهــو   إذ   يحــّب   العــرب  

 وإرسائيــل   يف   الوقــت   ذاتــه،   ال   يعمــل   إال   عــىل   مامرســة   ســوء   الطويــة   التــي   كان   قــد  

 أنكرهــا   فيــام   قبــل :   » علينــا   أن   نحــب   دون   أن   نكــره   أعــداء   مــن   نحبهــم،   وأن   نثبــت  

 دون   أن   ننكــر   عكــس   مــا   نثبتــه «  ) 24 ( .  ومبــا   أن   السياســة    » نظــام   قســاوة « ،   فبإمكاننــا،  

ــي   ــالق   الت ــدم   األخ ــه   ونه ــقي   ونخلخل ــي   الش ــزّ   الوع ــذا،   أن   نه ــن   كل   ه ــم   م  بالرغ

 تقــوم   عليــه .  إن   ســارتر   يخــاف   أن   يتهــم   إرسائيــل،   وخوفــه   يف   هــذه   الحــال،   مامرســة  

 للخــري .  إنــه   يبــيك   بجــدّ   مثــل   طفــل   خذلــه   الخــوف   فأصبــح   عاجــزاً   عــن   أن   يدنــس  

 وجــه   األب  ) أو   األخ (  الالمتناهــي   الطيبوبــة،   الالمتناهــي   اإلثــم . 
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فاصل

يقول   أحد   الصهاينة :   » ما   من   مذهب   ميكن   أن   يكون   مالذاً   نهائياً   لليهودي «  .  ذلك  

 أن   الوعي   الشقي   ال   يستطيع   أن   يحتمي   أو   يطمن   إال   يف   إطار   البارانويا . 

إن   الديانة   اليهودية،   بصفة   عامة،   غنية   بالخيانات   التي   مزقتها   دون   أن   تقيض  

 عليها،   أكرث   مام   هي   غنية   بتاريخ   شقائها   الفعيل .  فقد   أذكت   تلك   الخيانات   غربتها،  

 وزادت   من   انفصامها   وولعها   بأصلها   وجذورها . 

ذاك   هو   مصدر   إرادتها   القوية   وإخالصها   الشديد .  وقد   احرتق   املسيح   بفعل   هذه  

 الشعلة ؛  فقد   كان   يقول :  عذايب   هو   سعاديت . 

بهذا   املعنى   يفرتض   الوعي   اليهودي   ثالث   خيانات   متفاوتة   الدرجة :  خيانة   املسيح،  

 ثم   خيانة   ماركس،   فخيانة   فرويد .  وقد   كانت   هذه   األخرية   أكرث   التواء   ومداراة ..  وضالالً . 

عندما   نخون   العدوّ   نخونه   بالنسبة   ألخالق   مشرتكة،   أو   عىل   األقل،   ألخالق   تظل  

 مفهومة   بالنسبة   إليه،   قابلة   ألن   تنقل   إىل   مصطلحاته،   ونحن   نتواصل   معه   بتدنيس  

ها   فنقيض   عىل   رغبته   التي   ال   تُروى   يف   أن   يصبح   محبوباً   مطاعاً .   حقائقه   ومسِّ

إن   الخيانة،   ككل   عاطفة   ممزقة،   هي   ضياع   الطرفني   معاً،   فيصبح   الخلل   الذي  

 يصيب   القيم   املشرتكة   هو   التناقض   الذي   يغذيها،   هو   الجرح   والتقتيل .. 

ذ   بها .  ميكن   أن   نجعل   منها   جرماً   مقدساً   بناء   عىل   هذا   ميكن   التمتُّع   بالخيانة   والتلذُّ



106

 أو   ضحية   ال   تقل   قداسة   عن   ذلك،   ورس   املسيح   يكمن   يف   أنه   َحوَّل   خيانته   إىل   نوع  

 من   الطأنينة .  إن   يف   هذا   األمل    » املتجسد «    يف   الطأنينة   شطحة   صوفية   تفسح   املجال،  

 داخل   الوعي   الشقي،   لوضع   سؤال   مثري .  فعندما   أبَْعدَ   املسيح   عن   يَْهوهْ   كل   طابع   قبَيل،  

 قى   عىل   االمتياز   العنيف   الذي   كان   الشعب   اليهودي   يعطيه   لنفسه،   وأذابه   يف   عاملية  

 شمولية . 

أيكون   املسيح،   إذن،   هو   أول   مناهض   للصهيونية؟   أيكون   هو   مناهض   الصهيونية  

 بال   منازع؟ . 

ذاك   ما   يذهب   إليه   كثري   من   املسيحيني   الذين   يعلنون   عن   تضامنهم   مع   الشعب  

 الفلسطيني   وكفاحه .  ووفاء منهم لقلب الوعي الشقي و عملياته املرآتية، فهم  يرون 

أن   الصهيونية   خيانة   معممة : 

 -  فهي   أوالً   خروج   عن   النص   املقدس :  فالصهيونية   تستخدم   نصوص   الكتاب   املقدس  

 لغاية   استعامرية . 

 -  ثم   إنها   خيانة   للمسيح   الذي   ينبذه   شعبه   مرة   أخرى . 

 -  وهي   خيانة   للشعب   اليهودي   ذاته . 

 -  وأخرياً،   إنها   ال   تعمل   حساباً   لآلخرة،   وليست   وفية   للديانة   اإلبراهيمية   التي   تسمح  

 بجمع    » اآلمال   الثالثة «   ) اليهودية،   واملسيحية،   واإلسالم (. 

إنها،   إذن،   مقابلة   خيانة   بأخرى،   وسأحاول   أن   أضم   هذا   كله   يف   ما   سأطلق   عليه  

  » عقدة   إبراهيم « ،   تلك   البنية   الرمزية   التي   ينطلق   منها   الوعي   الشقي .  ونحن   نعلم   أن  

 كيريكيغارد   وآخرين   غريه،   قد   يئسوا   من   فهم   ما   قام   به   إبراهيم . 

علينا   إذن   أن   نقود   املركب   الثاليث،   ونسري   به   نحو   رغبته   الالمذنبة   بعيداً   عن   دنس  

 الخطيئة   واإلثم .  وسيقوم   دليلنا   إذن   بني   فرويد   وماركس،   بني   عقدة   أوديب   وعقدة  

 إبراهيم . 

ويف   ما   يتعلق   مباركس؟   أهو   أيضاً   مناهض   للصهيونية   مثله   مثل   املسيح؟   أهو   أيضاً  

 عدو   لليهود؟   إن   اليسار   الصهيوين   ال   يقوى   عىل   تحمل   خيانة   ماركس .  أقول  ) اليسار  

 الصهيوين (  تجاوزاً   ألنني   أعلم   أن   الصهيونية   هي،   تحديداً   أيديولوجية   استعامرية  

 إمربيالية   مهام   كانت   الدواعي   األخالقية   والتاريخية   التي   تستند   إليها،   أحقاً   أن   ماركس  

 ذاك   اليهودي   امللحد  نبي   الثورة   الشيوعية   العاملية،   هو   أيضاً   مناهض   خجول   لليهود؟  
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 أَخانَ   شعبه   هو   كذلك؟   أهو   خائن   يتشفى؟   أمجرم   هو؟   تلك   هي   أطروحة   ر . مرساهي . 

 إن   ماركس   يف   نظره   مجرم،   ال   ألنه   قى   عىل   املسألةاليهودية   وألغاها   عن   طريق   الرصاع  

 الطبقي،   بل   ألنه   َهيَّأ   األذهان   وأعدها   لتتقبل ..  اإلبادة   النازية . 

يرى   مرساهي   أن   ماركس   مزدوج   اإلجرام ..  وأنه   حليف   النازية   بالتفويض،   وإن   يف  

 هذا   ما   يبعث   عىل   الضحك .. 

ها   نحن،   إذن،   أمام   مجرمنْي   كبريين   ينبغي   أن   نضيف   إليهام   خائناً   أكرث   حذقاً  

 ومهارة.   أنا   ال   أدعي   مطلقاً   أن   فرويد   مناهض   للصهيونية،   وأنه   يعلن   رصاحة   عداءه  

 لها،   أو   أن   التحليل   النفيس   علم   يهودي  ) وتلك   حجةعنرصية (.  ولكنه   عندما   جعل   من  

 موىس   مرصياً،   وعندما   حلل   الديانة   كمنظومة   عصابية،   قى   بذلك   عىل   الذاتية   العمياء  

 التي   يضيع   فيها   الصهيوين   يف   أكرث   لحظاته   هذياناً . 

لنبدأ   إذن   بالحديث   عن   جرمية   ماركس . 
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الفصل   الثالث
هل   ماركس   مناهض   لليهود؟

أو
كيف   يقيض   مرساهي   عى   الجدل؟

كيـف   نفضـح   تناقضـات   نـص   ما؟   أجيب :  بالسـخرية .  فهي   السـالح   النقـدي   الحاد . 

 وهـي   ال   تتولـد   عـن   مجـرد   العزميـة   واإلرادة :  فبـام   أنها من   صميـم   إنتاج   النـص   ذاته،  

 فهـي   تعنـي   األخـالق   واأليديولوجيـة   اللتـني   تطبعـان   النص .  إنهـا   متّسـهام   يف   جديتهام  

 وثقلهـام .  إن   السـخرية   املسـتمرة   هـي   خلخلـة   للوجـود،   وهـي   تلـك   الخفـة   البلورية  

 لذلـك   الـذي   يضيـع   فيقـوم   كل   مـرة   ضد   وهـم   حقيقته . 

ومـن   البَـنيِّ   أن   هـذه   املرونـة   الفاصلـة   ميكـن   أن   تتـم   داخـل   الوعي   الشـقي   مثلام  

 ميكـن   أن   تتحقـق   بعيـداً   عنـه .  ويف   الحالـة   األوىل  ) وهي   حال   كافكا   عىل   سـبيل   املثال ( 

 فـإن   السـخرية،   مـن   حيث   هي   يـأس   مطلق   ال   هوادة   فيـه،   تكون   انفصـاالً   ال   متناهياً . 

 أمـا   يف   الحالـة   األخـرى  ) جويـس (  فـإن   املتعـة   املفرطـة   التـي   تطبـع   النـص،   وارتعاشـة  

 املمكـن   التـي   تهـزين،   وهـذا   الفرح   ورقصة   الكلامت   واألسـاطري،   كل   هـذا   يفتح   صدري  

 عـىل   حريـة   مفرطـة .  فأنا   أقرأ   نفيس   عىل   صفحـات   كتابه    » عوليـس «    والبهجة   تغمرين . 

إن   السـخرية   بالتعريـف،   هـي   نقيض   العقيـدة   والفكر   الوثوقي .  وهكـذا   فإذا   نحن  

 دفعنـا   بالنـص   الوثوقـي   إىل   حـد   الهذيـان،   فإنـه   يبعث   فينـا،   بالرغم   من   الهـدف   الذي  

 يرمـي   إليـه،   قهقهة   ال   منتلك   معها   أنفسـنا . 
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بـل   إن   باسـتطاعتنا   أن   نقـول   إن   العقيـدة   الوثوقيـة،   إذا   نحـن   كشـفنا   عنهـا   فإنهـا  

 تنحـل   إىل   ضحـك   وتسـقط   يف   العـدم .  إنني   أقتحـم   العقيـدة   الوثوقية   بقدر   ما   أسـخر  

 منها . 

عندمـا   تأخـذ   السـخرية   األخـالق   ضحيـة   لهـا  ) وكل   أخـالق   هـي   وثوقيـة،   أليـس  

 كذلـك؟ (  فإنهـا   تقـيض   عليهـا   وتعدمهـا . 

وعندمـا   يقـال   لنـا   إن   املاركسـية   تولـدت   عـن   عـدم   حّل   لعقـدة   أوديب   فـإن   هذه  

 الفرضيـة  -  التـي   ال   تخلـو   مـن   ضـالل   ُمْغرٍ  -  تبعـث   يفَّ   ضحكاً   ال   متناهيـاً،   وبالرغم   من  

 هـذا   فـإن   ذلـك   هو   مـا   يؤكده   روبـري   مرساهـي   يف   مقالته   النقديـة    » ماركس   واملسـألة  

 اليهودية «  . ) سلسـلة   أفـكار،   1972 (. 

وبودِّنـا   أن   نعـرف   رأي   مـاو   تـيس   تونـغ   حـول   هـذه   الفرضيـة .  يـرى   مرساهـي   أن  

 ماركـس   مناهـض   كبـري   لليهـود .  مل   يكـن   ليتمنـى   فحسـب   محـو   اليهوديـة   والقضـاء  

 عليهـا،   وإمنـا   سـاهم،    بطريقتـه   الخاصـة،   يف   تدمـري   اليهـود . 

وقبـل   أن   نخـوض   يف   مناقشـة   هـذه   الفرضيـة   الغريبـة   املضحكـة،   لنـرشع   أوالً   يف  

 تحديـد   الظـروف   التـي   ُوضـع   فيهـا   هـذا   النـص .  يقـرتح   علينـا   مرساهـي   هنـا   قـراءة  

 صهيونيـة   مطلقـة .  فـام   هو   السـياق   األيديولوجي   الـذي   ترتبط   به   هذه   القـراءة؟   لقد  

 سـبق   أن   قلـت   إن   الصهيونيـة،   نزعـة   وثوقيـة   يعميها   الوعي   الشـقي .  ومرساهي   يرمي  

 إىل   إقامـة   هـذه   الوثوقيـة   عـىل   أسـس   علميـة   متينـة،   وذلـك   بصـدد   كتـاب   ماركـس  

  » يف   املسـألة   اليهوديـة « ،   بـل   إنـه   يذهـب   إىل   القـول :   » إن   القضيـة   اليهوديـة   هي   أحد  

 املعايـري   التـي   نقيـس   بهـا   الجديـة   العلميـة   عنـد   إثبـات   صالحيـة   مذهـب   سـيايس   أو  

 فلسـفي «  ) 27 (.  ليُفهـم   مـا   أعنيـه :  إن   مرساهـي   يرمـي   إىل   تأويـل   املسـألة   اليهوديـة  

 تأويـالً   صهيونيـاً،   لـذا   فـإن   كل   منهـج   علمـي   غـري   صهيـوين   سـيكون   يف   نظـره   منهجـاً  

 متناقضـاً   إن   مل   يكـن   مسـتحيالً .  غـري   أن   موضـوع   التحليـل  ) مثـل   القضيـة   اليهودية   أو  

 القضيـة   الفلسـطينية ..(  ال   يشـكِّل   بطبيعتـه   وخصائصـه   أساسـاً   علميـاً .  والخلـط   بـني  

 املوضـوع   والتأويـل   هـو   الـذي   يعطي   له   حجة   سـحرية .  ومـن   يقدر   عىل   هـذا   الخلط  

 سـوى   الضـال؟   لنواصـل   حديثنـا   إذاً . 

مبـا   أن   مرساهـي   ينشـد   إقامـة   العلـم،   فلرنجـع   أوالً   إىل   النمـوذج   الغريـب   الـذي  

 يضعـه .  وهـو   يـرى   أننـا   نكون   أمـام   أربعة   اختيـارات   يف   ما   يتعلـق   باملسـألة   اليهودية : 
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ح   بعدائنا   لليهود،  -  فإما   أن   نرصِّ

 -  وإما   أن   نضمره . 

 -  أو   نكون   صهاينة

 -  أو   نكون   أخرياً   يهوداً   صهاينة .  

وأيـن   موقعـي   أنـا   مـن   كل   هـذا؟   أيـن   نضـع   التقدميـني   املعاديـن   للصهيونيـة؟  

 وأيـن   نضـع   العـرب   املعاديـن   للصهيونيـة؟   وأيـن   نضـع   العـرب   املعاديـن   للعنرصيـة  

 والصهيونيـة   يف   الوقـت   ذاتـه؟   سـريدّ   علينـا   مرساهـي   بأننـا   كلنـا   مناهضـون   لليهـود . 

 ولكـن   ال   داعـي   للخـوض   يف   مثـل   هـذا   الجـدال،   إن   النمـوذج   تحديـداً،   طـراز   ميكِّننـا  

 مـن   تأويـل   الواقـع،   وأعنـي   مختلف   األوضـاع   العينية،   لـذا   فإن   عليـه   أن   يخضع   ملنهج  

 دقيـق،   أو   يكـون   قـادراً   عـىل   التجـاوز   واالنفتـاح . 

بيـد   أن   النمـوذج   الـذي   يضعـه   مرساهـي   يقـوم   عـىل   خلـط   مقصـود   بـني   معـاداة  

 اليهـود   ومعـاداة   الصهيونيـة،   لـذا   فهـو   ال   يحيـد   عـن   الوثوقيـة،   وال   بـد   إذن   مـن   أن  

 يبعـث   فينـا   الضحـك . 

ملـاذا   إذن   وقفـت   عنـد   هـذا   النص؟   ألننـي   أود   أن   أبنّي   هنـا   أن   هذا   النـص،   بالرغم  

 مـن   أنـه   اليتوجـه   إيّل،   فهـو   يعنينـي .  وأنـا   أحـس   بـأن   هذااالسـتخدام   التعسـفي   لنص  

 ماركـس   يعنينـي   بقـوة .  لقـد   حـاول   ماركـس   أن   يتخلـص   مـن   الوعـي   الشـقي   ويثـور  

 عليـه :  فهـو   قـد   حـاول   هـدم   كل   ذاتيـة   عميـاء   بنقـده   للديـن .  ومـن   أجـل   ذلـك   فـإن  

 الصهيونيـة   تكرهـه .  أراد   ماركـس   أن   يحدد   نفسـه   بعيداً   عن   ارتباطـه   العرقي   والديني  

 وذلـك   بإقامتـه   لنظريـة   الطبقـات   كـذات   محركـة   للتاريـخ .  أهـذا   هـو   مـا   يسـميه  

 مرساهـي   خيانـة   ماركـس   لإلنسـانية   جمعاء؟

ليـس   النمـوذج   إال   أحـد   األسـس   التـي   يقـوم   عليهـا   النـص :  غـري   أن   النمـوذج   الذي  

 يضعـه   مرساهي   يسـتبعد   أعـداء   الصهيونية   جميعهم   ويجمعهم   فيـام   يطلق   عليه   هو  

 أعـداء   اليهـود .  أو   يقـيض   عليهم،   بطريقة   سـحرية،   فيحولهم   إىل   صمـت   مطبق .  وهذا  

هـا   تفسـرياً    سـبب   آخـر   يدفعنـا   ألن   نتكلـم   عـن   القضيـة   اإلرسائيليـة   العربيـة   ونفرسِّ

 يعـادي   الصهيونيـة   وال   يتمحـور   حـول   جنـس   بعينه . ولـيك   ننهـي   حديثنـا   حـول   هـذه  

 النقطـة   ينبغـي   أن   نشـري   إىل أن   كل   منـوذج   يخفي   مـن   ورائه،   يف   نهايـة   التحليل،   فكرة  

 ميتافيزيقيـة   عـن   الكليـة .  غـري   أن   املحاولـة   السـجالية،   إن   أرادت   أن   تكـون   مقنعـة،  
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  totalité   ينبغـي   عليهـا   أن   تخلخـل   جميـع   املراكـز   وتقـيض   عـىل   مفهومـات   الكليـة 

 واملركـز   واألصـل .  وتلـك   هـي مفارقـة   املحاولـة   السـجالية   التـي   البـد   مـن   أن   تتحدث  

 باسـم   أخـالق   الخـري   وتدافع   عـن   الحقوق .  سنسـعى   إذن   إىل   أن   نفكر   ونكتـب   انطالقاً  

 مـن   النـص   وبعيداً   عـن   األخـالق   املذنبة . 

إن   هـذا   النمـوذج   هنـا   يشـبه   عنكبوتـاً   ميكانيكيـاً،   فهـو   يوهمنـا   بأنـه   يطـرح  

 سـؤاالً  ) هـل   ماركـس   مناهـض   لليهـود؟ (  ثـم   ينسـج   نسـيجاً   منتظـامً   ماسـكاً   بجميـع  

 حـروف   السـؤال   مبهـارة،   هـذا   يف   الوقـت   الـذي   نعـرف   فيـه،   ومنـذ   الصفحـات   األوىل،  

 مبـاذا   يتعلـق   األمـر .  لـذا   فـإن   النـص   يتقلـص   بشـكل   ميكانيـيك  ) إن   الوقـوف   الدائـم  

 بجانـب   الخـري   ال   ميكـن   أن   يولـد   إال   اآلليـة   األخالقية (  حتـى   يتوقف   يف   نقطـة   هذيانه  

 املسـمومة .  إن   مرساهـي   يوهمنـا   بأنـه   يتسـاءل .  غـري   أن   طـرح   السـؤال   بهـذا   الشـكل  

) هـل   ماركـس   مناهـض   لليهـود؟ (  ينمّ   عن   قراءة   مشـّوهة   لفكر   ماركـس .  ذلك   أن   نص  

 ماركـس،   مثـل   أي   نـص،   متعـدد   املعـاين،   وهـو   يتداخـل   مـع   نصـوص   أخـرى   ويتفتـح  

 عليهـا   بشـكل   جـديل .  وسـأثبت   فيـام   بعـد   أن   القـول   مبعـاداة   ماركـس   لليهـود   يصـدر  

 عـن   قـراءة   أحاديـة   وهميـة .  إن   مرساهـي   إذ   يتهم   ماركـس   بحقده   عـىل   اليهود   وعىل  

 نفسـه،   يكيـل   لـه   مختلـف   أنـواع   الشـتم :  فهـو   عنـرصي   وسـاحر،   وهـو   وثوقـي   يقول  

س   األوثـان،   وهـو   مجـرم :   » فليـس   كتـاب   املسـألة   اليهوديـة   إال   نداء    باملاهيـات   ويقـدِّ

 للقتـل   ودعـوة   إىل   اإلبـادة «   ) ص . 62 (.  ثـم   إن   كتـاب   ماركـس   عمـل   مـؤذٍ   يسـعى   إىل  

 إثبـات   صحـة   مـا   هـو   خاطـئ  ) 36 (  ثـم    » حقيقـة   حقـده «   ) ص . 66 (  و»ليـس   كتـاب  

 املسـألة   اليهوديـة   مؤلفـاً   ماركسـياً .  واألفضـل   أن   نقـول :  إنـه   كتـاب   رجعـي «  ) ص . 89 (. 

 وماركـس   يف   نظـره    » ولـد   من   أب   يهودي   اعتنـق   الديانة   الربوتسـتانتية   يك   يحافظ   عىل  

 منصبـه «   ) ص . 227 (.  و»كتـاب   املسـألة   اليهوديـة   يف   مجمله   دراسـة   خاطئـة،   انفعالية،  

 مجرمـة   غـري   ماركسـية،   وهـي   مجهـود   كبـري   يحـاول   أن   يقنعنـا   بـأن   علينـا   أن   نناصب  

 اليهـود   العـداء   ال   أن   نحبهـم « ) ص . 228 (  إلـخ ..  ومبـا   أن   الشـتم   ينـم   عـن   حقـد   دفني،  

 فـال   داعـي   للوقـوف   عنـده،   فـذاك   بالضبـط   هـو   سـم   العنكبـوت   امليكانييك . 

عندمـا   انتقـد   ماركـس   أشـد   االنتقـاد   االسـتغالل   يف   جميـع   أشـكاله   ومسـتوياته،  

 فإنـه   حـاول   بذلـك   الخـروج   مـن   الوعـي   الشـقي :  فبـنّي   بوضـوح   إمكانيـة   قيـام   مثـل  

 أعـىل   مغايـر   وأخـالق   مغايـرة   وإنسـان   جديد .  لقد   جـاوز   الجدل   الهيجـيل   الذي   ميكن  
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 للدولـة   اإلقطاعيـة   أو   الربجوازيـة   أن   تحتضنـه   وتنقـده،   فََحـوَّل   بذلك   نزعتـه   الهيجلية  

 القويـة   إىل   نظريـة   ثوريـة   تقـوم   عـىل   فرضيـة   أساسـية :  وهـي   أن   الـذات   املحركـة  

 للتاريـخ   هـي   الطبقـات   االجتامعيـة،   وأنهـا   هي   التي   تؤثر   عـىل   الدولـة   والدين   وليس  

 العكـس .  تنحـو   املسـألة   اليهوديـة  ) سلسـلة   10 / 18 . 1968 (  املنحى   النقدي   نفسـه،   وال  

 ميكننـا   مطلقـاً   أن   ننفـي   عـن   ماركـس   صدقـه   يف   تحليلـه   النظـري .  هـذا   رغـم   التمزق  

 الـذي   كان   يستشـعره   إزاء   وعيـه   اليهـودي .  فهـل   باسـتطاعتنا   أن   نعيـب   عليـه   كونـه  

 حـاول   أن   يذهـب   بتحليلـه   النظـري   إىل   أبعـد   مداه   ضد   جميع   أشـكال   الوعي   الشـقي  

 مبـا   فيهـا   اليهودية؟

ح   بأنـه   ينبغـي   علينـا   التحـرر   مـن   الديـن،   ليـس   مـن   شـك   يف   أن   ماركـس   قـد   رصَّ

 مبـا   فيـه   الديـن   اليهـودي،   إال   أنـه   سـيكون   مـن   قبيـل   الهذيـان   أن   نتهـم   ماركـس   بأنه  

ح    أراد   القضـاء   عـىل   اليهـود   ورغـب   يف   ذلـك  ) وتلك   هـي   أطروحة   مرساهـي (.  أمل   يرصِّ

  » بـأن   االنعتاق   السـيايس   لليهودي،   واملسـيحي   ورجـل   الدين   بصفة   عامـة،   هو   انعتاق  

 الدولـة   وتحررهـا   مـن   اليهودية   واملسـيحية   ومن   الدين   عىل   العمـوم «  ؟ ) ص . 12 (.  حقاً  

 إن   اليهوديـة   ال   ترتـد   إىل   ذاتيـة   دينيـة .  لـذا   فـإن   ماركـس   يقـيض   عليهـا   يف   اتجاهـني : 

 بانتقـاده   للديـن   وبضـم   األقليـة   اليهوديـة   نظرياًوإدخالهـا   يف   خضـم   الـرصاع   الطبقي . 

 وليـس   تفكيـك   هـذه   الذاتيـة   اليهوديـة   عنـد   ماركـس   إال   جـزءاً   مـن   نظريتـه   العامـة . 

م .   وهـو   ال   يعنـي   قـط   القضـاء   عـىل   اليهودية   كـام   يدعـي   مرساهـي   ويتوهَّ

مبـا   أن   ماركـس   يسـعى   إىل   تحريـر   اإلنسـانية   مـن   البنيـات   العليـا   الدينيـة   فهـو   ال  

 يقـرّ   للديانـة   اليهوديـة   بأي   فضـل   أو   امتيـاز .  وبهذا   املعنـى،   فإنه   يبدو   خائناً   بالنسـبة  

 لليهـود،   مـا   دام   يرفـع   عـن   الشـعب   اليهـودي   الفكرة   التـي   كَوَّنهـا   عن   نفسـه .  بيد   أن  

 اإلنسـان،   يف   نظـره،   كائـن   تاريخـي :  و»اليهـودي   يّدعـي ..  بـأن   الخصائـص   التـي   تجعل  

 منـه   كذلـك   هي   ماهيته   الحقة   التي   ينبغي   أن   متّحي   أمامها   ماهية   اإلنسـان «  ) ص35 (. 

 وعندمـا   يقـيض   عـىل   فكرة   الشـعب   املختار،   يضفي   عـىل   اليهود   امتيازاً   آخـر،   رمبا   كان  

 أكـرث   أهميـة :   » لقـد   تحرر   اليهـود   مبقدار   ما   تهـوَّد   املسـيحيون «   ) ص50 (.  وإذا   سـلَّْمنا  

 بفرضيـة   مرساهـي،   فينبغـي   علينا   القضاء   عىل   جميع   املسـيحيني   غـري   أن   هذا   الجانب  

 اآلخـر   من   املسـألة   ال   يبـدو   أنه   يثـري   انتباهه . 

يبـني   مرساهـي،   عـن   حـق،   كيف   أن   نقـد   ماركس   للرأسـامل   يظل،   يف   هـذا   املؤلف،  
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 نقـداً   غامضـاً   ملتبسـاً :  فليسـت   األقليـة   اليهوديـة   أو   الربجوازيـة   اليهوديـة   هـي   التـي  

 أقامـت   الرأسـاملية،   فقـد   كانت   هنـاك   بروليتاريا   يهودية،   ال   يف   أوروبا   فحسـب،   بل   يف  

 العـامل   أجمـع .  وقـد   كانت   هـذه   الربوليتاريا   تعاين   من   االسـتغالل   واالضطهـاد .  فام   هي  

 إذن   منزلتهـا   داخـل   النظريـة   املاركسـية   للـرصاع   الطبقـي؟   مبـا   أن   ماركـس   ال   يفرق   يف  

 هـذا   الكتـاب   بـني   مختلـف   الطبقات   املقهـورة   فرمبا   كان   يعتقـد   أن   تحـرر   الربوليتاريا  

 كان   يفـرتض   تحـرر   األقليات   املسـتغلة .  كانت   هـذه   الفرضية   مبالغـة   يف   التجريد،   وقد  

 كذبتهـا   األحـداث   فيـام   بعد .  ولكـن   ال   ينبغي   أن   ننـىس   أن   ماركس   كان   يفكر   بالنسـبة  

 لوضعيـة   ثوريـة .  وعـىل   كل   حـال   فـإن   ماركـس   ينحـو   هنـا   منحـى   مثاليـاً .  وأنـا   عـىل  

 أتـم   االتفـاق   مـع   مرساهـي   فيـام   يتعلق   بهـذه   النقطـة .  لقد   اسـتهان   ماركس   مبسـألة  

 الذاتيـة   واالختـالف،   ومل   يُِعرْهـام   مـا   يسـتحقانه .  وبهـذا   املعنـى،   فهـو   كبـت   يهوديته،  

 وسـريجع   الفضـل   لفرويـد   فيـام   بعـد   يف   طرحه   هـذه   املسـألة .  لقد   كان   ماركس   ينشـد  

 العامليـة   والشـمولية،   شـأنه   شـأن   املسـيح،   وبهـذا   املعنـى   فإن   املسـيحية   قـد   تحققت  

 يف   املاركسية . 

ولكــن   لنعــد   إىل   مرساهــي   الــذي   يعجبنــي   فيــه   عنــاده   ودقتــه   املجنونــة .  والبــد  

 مــن   أن   أعــرتف   بأننــي   قــرأت   كتابــه   بعنايــة   غــري ســوية :  فالخطــاب   الصهيوين   يتســلل  

 إىل   جســدي   مثــل   قــوة   فوضويــة .  ويغمــرين   حــزن   شــديد عندما   أفكــر   بــأن   التعايــش  

ــم   يف   ــيس   تهي ــا   أدع   نف ــامل .  وعندم ــد   االحت ــازال   بعي ــود   والفلســطينيني   م ــني   اليه  ب

ــع   ــامل       أراين   م ــن     الع ــخر   م ــا   أس ــت   وأن ــيض   الوق ــث   أق ــايل   حي ــامل   الخي ــك   الع  ذل

 أصدقــايئ   اليهــود   وعــىل   رأســهم   ماركــس  -  نُشــيِّد   جميعــاً   مدينــة   الحلــم   واملتعة . غــري  

ــر   فلســطني   اليتيمــة   ــامل،   وينبغــي   أن   نذك ــد   االحت ــازال   بعي  أن   هــذا، وياألســف،  م

 وقــد   مزقهــا   جيــش   متغطــرس .  إنــه   حمــق   الوعــي   الشــقي   العســكري .  ليتنــي   أعانــق  

 مــويش   دايــان   وأقبِّلــه   عــىل   العــني   التــي   مــازال   محتفظــاً   بهــا،   مــن   غــري   ضحــك   وال  

ــة،   وســأطأ   أرض   فلســطني   ــذ   سأستنشــق   هــواء   ال   تعكــره   الصهيوني  ســخرية،   وحينئ

 اليتيمــة .  ســأعاين   التمــزق   مــن   جــراء   حقيقــة   مقنعــة،   ويظهــر   يل   أن   هــذا   التســاؤل  

ــة   ال   ــدة   رغب ــن   ش ــرق   م ــيجعلني،   أتح ــا   س ــالق   ذاته ــاوز   األخ ــي   أتج ــذي   يجعلن  ال

 تــروي   ســتقيض   عــيلّ   يف   الضــالل   املأســاوي   للبــرش . 

ليـس   مرساهـي،   وال   الكتـاب   الـذي   ألفـه،   إال   متريناً   يربر   هـذا   التمزق   الـال   متناهي  
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 الـذي   يعـود   يب،   عـرب   آالف   السـنني،   إىل   مـا   قام   بـه   إبراهيـم،   وعندما   أكتب   فـإن   النص  

 الـذي   أحـرره   سـيجرب   حظـه   من   غـري   أن   يعرف   مـا   ينتظره . 

ومهـام   كان   األمـر   فـإن   مرساهـي   ميهـد   لنـا   الطريـق :  هـو   يعيننـا   عـىل   أن   نتـذوق  

 الهـزيل   ونحـس   بـه .  وهـل   هنـاك   مـا   يبعـث   عـىل   الضحـك   أكـرث   مـن   هـذا   النـص . 

 ثـم   مـاذا   يقـول   هـذا   الفيلسـوف   الـذي   يسـتلهم   سـارتر،   والـذي   يتحـدث   بأعصـاب  

 متوتـرة   تتغـذى   بسـّمها   الـذايت؟   ماذا   يقول   لنـا   عن   هذا   الرجـل   الذي   يُْدعـى   ماركس،  

 والـذي   كدنـا   أن   ننسـاه؟   ومـا   اإلسـاءة   التـي   تصـدر   عنـه   والتـي   تدفعنـا   ألن   نقـارن  

 ذواتنـا   بطواحـني   الهـواء؟   ومـا   دمنـا   بصـدد   الطحـن،   ميكننـا   أن   نقـول   إن   مرساهـي  

 عـىل   غـرار   سـريفانطيس   الـذي   جعـل   مـن   امللحمـة   روايـة  ) وتلك   سـخرية   الذعـة   من  

 طـرف   الربجوازيـة (  حـاول   هو   أيضـاً   أن   يجعل   من   املسـألة   اليهودية   ملاركـس   مهزلة   ال  

 إراديـة .  بهـذا   وذاك   ميكننـا   أن   نغـرّي   مـن   موقـع   الجـدال . 

أوالً   وقبـل   كل   يشء :  إن   مرمـى   مرساهـي   يتمثـل   يف    » فضـح   معـاداة   اليهـود   حيثـام  

 كانـت   متسـرتة .  إنـه   يهـدف   إىل   أن   يسـلط   عليهـا   األضـواء   حينـام   كانـت   محجوبـة  

 مقنعـة .  وهـو   يريـد   أن   يثبـت   أن    » هـذا   الفكـر   بعينـه،   وأن   هـذا   العمل   ينطـوي   عىل  

 معـاداة   اليهـود «  ) ص . 8 (.  هـا   نحـن   إذن   قـد   أشـعرنا   مبـا   يهـدف   إليـه،   ولكـن   مبـا   أنني  

 عـريب   سـامي   معـاد   للعنرصيـة،   فأنـا   أْشـعر   بـأن   األمـر   يعنينـي،   وحيـث   إننـي   أعـرف  

 فظاعـة   الـروح   النازيـة،   فأنـا   اهتـز   بكليتي   كلام   سـمعت   مـن   يجهر   بـآراء   غريبة   حول  

 اليهـود.   ويف   املجتمـع   الـذي   أعيـش   يف   حضنـه،   أكافـح   كل   فكـر   عرقـي   عنـرصي .  غـري  

 أننـي   لسـت   يف   حاجـة   إىل   تقديـم   التربيـرات،   ومصـريي   أخـالق   مفتوحـة   وحركـة   ال  

 متناهيـة   ال   معنـى   فيهـا   للذاتيـة   املحـددة   والهويـة   املعزولـة .  فـام   معنـى   أن   يكـون  

 اإلنسـان   يهوديـاً؟   ومـا   معنـى   أن   يكون   عربيـاً   والحالة   هذه؟   أمل   يسـبق   يل   أن   قلت   إن  

 تجـاوز   الـذات   أو   الهويـة   العميـاء   يسـتدعي   قيـامً   أخرى   أكـرث   تفتحاً   وانرشاحـاً   وخفة  

 كـام   يقتـيض   عاملـاً   صعـب   املنال   يكون   فيه   اإلحسـاس   باملمكـن   فـوق   كل   أيديولوجيا؟  

 أن   ال   أتقـدم   دون   أن   أسـخر   مـن   نفـيس :  تلـك   هـي   االسـرتاتيجية   التـي   أنهجهـا   اآلن .  

لنواصل.

يتحـدث   مرساهـي   عـن   نوعني   مـن   املعاداة   لليهـود :  فهنـاك   معاداة   اليمـني،   وهي  

 ظاهـرة   مـن   السـهل   ترصدها،   ثم   هناك   نزعة   عنرصية   يسـارية   وهـذه    » قوة   متفجرة «   
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) ص . 17 ( ،   ألنهـا    » تتمتـع   بخاصيـة   التسـرت «   ) ص . 17 (.  والحال   أن   العدو   املتسـرت   يقتيض  

 تقنيـات   ال   تقـل   تسـرتاً   وخفـاء :  وهـذا   مـن   الصحـة   إىل   حـد   يصبـح   معه   العدو   عسـري  

 اإلدراك .  وحتـى   إن   نحـن   حاولنـا   مباغتتـه   فقـد   نزيـد   مـن   تسـرته،   لـذا   فمـن   األفضـل  

 أن   نعطـل   حركتـه   بـأن   نسـقيه   سـمّ   اإلجـرام .  لـذا   فـإن   كنـت   معاديـاً   للعنرصيـة،   بـل  

 حتـى   إن   كنـَت   يهوديـاً   معاديـاً   للعنرصية،   وكنـَت   يف   الوقـت   ذاته   معاديـاً   للصهيونية  

 فليـس   لـك   مـن   مخـرج   وال   مـن   خـالص .  فأنـت   محكـوم   عليـك   مقدمـاً،   وليـس   عليك  

 إال   أن   تعتنـق   الصهيونيـة .  وأيـن   موقعـي   أنـا   هنـا   وما   محـيل   من   اإلعراب؟لـيك   نجيب  

 عـن   هـذا   السـؤال   رمبـا   وجـب   أن   نقبـل   مـع   مرساهـي   أن   الشـعوب   العربيـة   هـي  

 أساسـاً   معاديـة   لليهـود .  الصينيـون   أيضـاً،   وأكـرث   شـعوب   العـامل   الثالـث،   ثـم   البلـدان  

 االشـرتاكية،   ومجمـل   القـول،   األغلبيـة   السـاحقة   من   البرشيـة   جمعاء،   وهكـذا   نحصل  

 عـىل   عـدد   مفـرط   من   األعـداء،   وكثـري   مـن   الشـعوب   العنرصية   املعاديـة   لليهـود،   لذا  

 ينبغـي   أن   نكـون   عـىل   حـذر   وأن   نتبـع   منهجـاً   علميـاً   دقيقاً .  حـول   هذا   التسـاؤل   قام  

 كتـاب   ر . مرساهـي،   وهـو   ذخرية   غنيـة   بأعـراض   البارانويـا .  لتقويض    » هـذه   العنرصية  

 اليسـارية «  يـرى   مرساهـي   أن   عليـه   أن   يصهـر   املسـألة   اليهوديـة   ملاركس .   » فـام   يهمنا  

 ليـس   هـو   أن   نبـدو   إىل   جانـب   اليسـار   أو   أن   نظهـر   رجـال   يسـار،   إن   علينـا   أن   نكـون  

 بالفعـل   مـن   اليسـار،   وأعنـي   أن   نخدم   األقليـة   اليهودية   لنصـون   وجودها   واسـتقاللها  

 سـواء   يف   إرسائيـل   أو   يف   العـامل   أجمـع «   ) ص12 (.  ومـا   املنطـق   السـيايس   الـذي   منيـز  

 مبقتضـاه   اليسـار   من   اليمني   حسـب   العقيـدة   الصهيونية؟   خصوصـاً   وأن   دولة   إرسائيل  

-  وهـي   منـوذج   الدولـة   العسـكرية  -  تسـيطر   عـىل   شـعب   آخر   وتقهـره .  إننـي   أحفظ  

 عـن   ظهـر   قلـب   عقيـدة   العـرب،   لـذا   فليـس   هي   مـا   اسـتعمله   مبـارشة .  ومـا   العمل؟  

 علينـا   أن   نتبـع   تقنيـة   العنكبوت   امليكانيكية   التي   سـتدور   برسعة   أكرب   فأكرب   يف   االتجاه  

 الدائـري   للبارانويـا .  فمرساهـي   يقول   لنـا :  إن   ماركس   خائن   مجرم   وأيديولوجي   سـييء  

 النيـة   يلعـب   بالكلـامت   بطريقـة   شـبه   جدلية   مارسـها   مراسـاً   طويـالً .  وهـي   تتمثل   يف  

 قلـب   الجملـة   لفظـاً   اقتـداء   بهيجـل  ) ص . 39 ( ،   ثـم   إنـه   سوفسـطايئ    » وهـو   مثـل   بوير  

 Bauer   وحسـب   الجـدل   التقليـدي   املعـادي   لليهـود،   يعتمد   عىل   هـذه   املغالطة :   » إن  

 تحريـر   اليهـود   يعنـي   التحـرر   منهـم،   إن   انعتاق   اليهود   هـو   القضاء   عليهـم «   ) ص34 (. 

ينبغـي   أن   نـرد   عـىل   هـذا   بـكل   وضـوح :  فمنـذ   اإلبـادة   النازيـة   واليهـود   يهابـون  
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 كابـوس   اإلبـادة   والتصفيـة .  فهل   مـن   حقنا   أن   نعيـب   عليهم    » هذا   الخـوف   والفزع«؟  

 كال   بالطبـع .  غـري   أنـه   فيـام   يخصنا   نحن،   هناك   الشـعب   الفلسـطيني   الـذي   يؤدي   مثن  

 هـذا   الفـزع   ويعـاين   مـن   نتائجـه   القاتلـة،   فهـل   ينبغـي   أن   نضحـي   بهـذا   الشـعب   يف  

 سـبيل   مثـل   هـذا   الهذيـان؟   إن   كثرياً   مـن   اليهـود   واإلرسائيليـني   يعانون   مـن   البارانويا . 

 غـري   أن   دولـة   إرسائيـل،   بدل   أن   تسـاهم   يف   عالج   هذه   البارانويا   تعمل   عىل   تجسـيدها  

 يف   مؤسسـاتها .  ويـأيت   الخطـاب   الصهيوين   ليسـهم   يف   هـذه   البارانويـا   الجامعية . 

لذلـك   إذا   توجهنـا   باالنتقـاد   إىل   الصهيونية،   رسعـان   ما   نُتهم   بأننا   نرمـي   إىل   القضاء  

 عـىل   اليهـود   وتصفيتهـم،   فالصهيونيـة   ال   تقبـل   أي   تحفـظ   فيـام   يخـص   أيديولوجيتها،  

 وهـي   ترفـض   كل   تعديـل   أو   تحديـد .  وانتقـاد   هـذه   األيديولوجيـة   ال   يعنـي   بالنسـبة  

 إليهـا   إال   رغبـة   يف   قتـل   اليهـود :  إن   يف   هذا   مـام   يبعث   عىل   الجنـون .  وبالرغم   من   ذلك  

 فتلـك   هـي   أطروحـة   مرساهـي .  إال   أننا   ال   نسـتطيع   أن   نقبـل   مثل   هـذه   األلعوبة . وكل  

 أقليـة   تخضـع   يف   نظرنـا   للـرصاع   الطبقـي .  وكل   بحـث   عن   الهويـة  ) يهوديـة   أكانت   أم  

 عربيـة   أم   زنجيـة (  البـد   مـن   أن   يتـم   عـن   طريـق   االنتقـاد .  وهـذا   هـو   املنهـج   الـذي  

 اتبعـه   ماركـس،   وهـو   منهـج   يقـوم   عـىل   شـطرين   أساسـيني :  إن   الكائـن   التاريخـي   ال  

 ميكـن   أن   يـرد   إىل   البنيـات   الفوقيـة   الدينيـة   وإمنـا   يتحـدد   بفعـل   الـرصاع   الطبقـي،  

 وهـذا   يعنـي   أن   ماركـس   يقلـب   أوهـام   الوعي   الشـقي .  إنـه   ينتقـد   الديانة  -  مبـا   فيها  

 اليهوديـة  -  دون   أن   يرغـب   يف   القضـاء   عـىل   اليهـود   أو   تقتيلهم،   أعنـي   دون   أن   يرغب  

 يف   االنتحـار .  وكيـف   كان   بإمكانـه   أن   يفكـر   يف   القضـاء   عـىل   إخوانـه   يف   الديـن،   هـو  

 الـذي   كان   يشـكو   مـن   االضطهـاد   الـذي   كان   يعرفـه   عـرصه   إزاء   اليهـود؟   إن   التأويـل  

 الصهيـوين   ملاركـس   ينم   أساسـاً   عن   قراءة   وهمية   تسـقط   عىل   املسـألة   اليهودية   خطاباً  

 يهـذي   ويضل . وعندمـا   يتعـرض   ماركـس   النتقـاد   الرأسـامل   والربجوازيـة   اليهودية   فإن  

 مرساهـي   يسـتخلص   مـن   ذلك : 

1-   أننا   نريد   تقتيل   اليهود . 

2-   فعلينا   أن   نقول   إنهم   الرش   عينه  ) ص . 52 (. 

وهـو   يضيـف   خيطـاً   آخـر   إىل   نسـيجه   العنكبـويت   وينتهي   بـأن   يقـول    » إن   املعاداة  

 التـي   يناصبهـا   ماركـس   لليهـود   تتميـز   بكونهـا   شـاملة   مذهبيـة،   تاريخيـة   وكونيـة «   

) ص45 (.  إن   البارانويا   ال   ترى   إال   السـفاكني   واألعداء   يف   كل   مكان،   فيعم   انتشـارها   كل  
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 يشء .  ويف   عمليـة   قلـب  -  متيز   الوعي   الشـقي  -  يسـقط   مرساهي   عـىل   ماركس   الصورة  

 املعكوسـة   لتمزقـه   هـو   ومـا   سـيتولد   عن   ذلك   سـيكون   نوعـاً   مـن   التحليل . 

وحينئـذ،   يصبـح   مـن   السـهل   عـىل   مرساهـي   أن   يزيد   من   هذيانـه .  ومـا   دام   عاجزاً  

 عـن   ابتـداع   مسـلك   آخر   فإنـه   يسـتمر   يف   مغالطاته   السوفسـطائية .  ومـا   النتيجة   التي  

 يخلـص   إليهـا   مرساهـي   يف   انتقـاده   ملاركـس؟   إنـه   ينتهـي   إىل   أن   ينقـل   أخالقـه   مـن  

،   هـو   أيضاً،   بعـدم   تخلصه   من    مكانهـا   لتصبـح   مانويـة   ماركـس   انتقامـاً   شـخصياً   يُفرسَّ

 عقـدة   أوديب . 

يُسـِقط   مرساهـي   عـىل   ماركس   األخالق   املانويـة   املعادية   لليهـود :   » إن   اليهودي   يف  

 نظـر   ماركـس   هـو   املجرم   عـىل   اإلطالق،   أي   أنـه   هو   الـرش   املطلق   الكـوين ..  «   ) ص62 (. 

 وفيـام   بعـد :   » إن   إثـم   اليهـودي   يف   نظـر   ماركـس   يفـوق   بكثـري   الظلم   الذي   تعـرض   له  

 هـو،   فهـو   يشـمل   جميع   أنواع   الظلـم «   ) ص . 62 (.  ويرص   مرساهي   بالحامسـة   امللحاحة  

 نفسـها   عـىل   أن   يعيـد   النظـر   يف   املاركسـية   برمتهـا .  ويف   اسـتطاعتي   أن   أطلـق   معـه  

 صيحـة   التعجـب :   » إذا   كانـت   املاركسـية   يف   جوهرهـا   معاديـة   لليهوديـة،   أفـال   ينبغي  

 القـول   عنهـا   إنهـا   مجـرد   ايديولوجيـة   انتهاريـة   تهـدف   إىل   تزكيـة   األحقاد   ضـد   اليهود  

 وإىل   مطـاردة   املذنبـني «  ) ص .  72(.  علينـا   أن   نتابـع   هـذه   الحيلـة   السوفسـطائية   ألننـا  

 نخمـن   النتيجـة :  وكـام   يقـول   مرساهـي    » فإن   ماركـس   عندما   يعمـل  فكره   يف   املسـألة  

 اليهوديـة، فـإن ماركـس ال يكـون ماركسـيا، وعندما يكون ماركسـيا، اليعمـل فكره يف 

املسـألة اليهوديـة «   ) ص90 (  التشـديد من عنده،وأميا   تشـديد،   غـري   أن   مرساهي   يعلم  

 بالرغـم   مـن   ذلـك   أن   ماركـس   هو   ماركـس .  وهو   يريـد   اسـتقطابه   بكيفيـة   أو   بأخرى . 

 أتـرون   مـآل   أولئـك   الذيـن   ال   تتـاح   لهـم   الفرصـة   ألن   يناهضـوا   الصهيونيـة؟   وأنـا   أيضاً  

 لـن   أمتتـع   بهـذه   الفرصـة   ألننـي   سـأنعت   بأنني   معـاد   لليهود   سـواء   أعملـت   فكري   يف  

 املسـألة   اليهوديـة   أم   ال؟   يتنـاول   مرساهـي   ماركـس   ويقسـمه     صنفـني .  فيأخـذ   عـىل  

 عاتقـه   أن   يطـرح   الجـزء   الـذي   ال   يرضيـه .  وباسـتطاعتنا   أن   نسـخر   منـه   هـو   كذلـك  

 ونأخـذ   عليـه   سـقوطه   يف   األخـالق   املانويـة .  ولكـن   رمبـا   كانـت   هنـاك   أنـواع   متعددة  

 مـن  املانويـات .  إال   أن   مرساهـي   يـرى   أن   الصهيونيـة   حالـة   شـاذة   ومانويتهـا   نـوع   من  

 االمتيـاز .  فلـامذا   ننزعهـا   عنهـا .  وعلينـا،   بـدالً   مـن   ذلـك،   أن   نضاعـف   مـن   مجهوداتنـا  

 لنفهـم   فهـامً   أفضـل .  فبعـد   أن   قسـم   مرساهـي   ماركـس   بشـكل   تعسـفي،   يعـود   اآلن  
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 ليدخلـه   إىل   الديـن   اليهـودي :   » إن   ماركـس   ثـوري   من   حيث   هو   يهـودي   حتى   وإن   أىب  

 ذلـك «   ) ص86 (.  ذلـك   ألن   ماركـس   مل   يفعل   شـيئاً   إال   أن   أسـاء   التعبري   بنـوع   من   التلذذ  

 املـريّض،   ومـا   نظريتـه   حـول   الطبقـات   االجتامعيـة   إال   تعبـري   جديـد   عـن   جـدل   الـرش  

 والخـري،   هـذا   الجـدل   الـذي   طبقـه   ماركـس   يف   البدايـة   عـىل   اليهـود   ونقلـه   بعـد   ذلك  

 ليعممـه   عـىل   الـرصاع   بـني   الربجوازيـة   والربوليتاريا . 

يلزمنـا   أن   نعـري االنتبـاه   لعبـارة   مرساهي   عندمـا   يكتب    » أليس   من   حقنا   أن   نسـلم  

 بالفرضيـة   التـي   تقـول   إن   كراهيـة   اليهود   هـي   التي   تتحكـم   يف   التحليـل   الطبقي   عند  

 ماركـس،   وبـأن   التحليـل   االنتقـادي   للطبقـة   الربجوازيـة   ليـس   عنـده   إال   قناعـاً   يغلف  

 عـن   طريقـه   حقده   عـىل   اليهـود «   ) ص .  73(.  إن   هذا   الترصيح   الخطري   ينطـوي،   بالرغم  

 مـن   ذلـك،   عـىل   فكـرة   مهمـة   وهـي   أن   النظريات   ليسـت   يف   النهايـة   إال   وهـامً   مقنَّعاً،  

 غـري   أنـه   ينبغـي   علينـا   أن   نبـنّي   كيف   تتجسـد   النظريـة   يف   الوجـود   التاريخـي،   فتحول  

 مجتمعـات   وثقافـات   متباينـة .  إن    » مـاو «    مثـالً،   هـو   يف   الوقـت   ذاتـه   صينـي   ماركيس  

 ومناهـض   للصهيونيـة .  فـإذا   نظرنـا   إذن   إىل   نقـد   مرساهـي   مـن   وجهـة   نظـر   الذاتيـة  

 واالختـالف   الثقـايف   فإنها   سـتبدو   ضـالالً   أعمى . 

إال   أن   مرساهـي   يصّفـي   املسـألة   بطريقـة   أفضـل :  فبعـد   أن   اتهـم   ماركـس   مبعاداة  

 اليهـود   ومناهضـة   الصهيونيـة  ) أمل   يكـن   للصهيـوين   وجـود   يف   عرص   ماركـس؟ (  يتصدى  

 اآلن   لتفسـري   ظاهـرة   ماركـس   متبعـاً   نوعـاً   مـن   التحليـل   النفـيس   الوجـودي .  معتمـداً  

 الثالثيـة   األوديبيـة :  وهـذه   األمـور   ال   تخفـى   عـىل   أحـد .  فلننظـر   إىل   املسـألة   عـن  

 كثـب :  يالحـظ   مرساهـي   أن   ماركـس   عـرف   يف   حياتـه   نوعـاً   مـن   التقمـص   الحـاد   إزاء  

 أبيـه  ) الخائـن (  فأضـاف   خيانـة   األب   إىل   خيانتـه   هـو   لليهـود .  ومقابـل   هـذا   التقمص  

 هنـاك   حقـده   عـىل   أمـه   وأرستـه   والعـامل   اليهـودي   بكاملـه .  لـذا   فهـو   أوديب   منقسـم  

 عـىل   نفسـه،   وسـتنتهي   حركـة   وهمـه   بـأن   تثبـت   عند   حقـد   الـذات   وطرد   صـورة   األم  

 منهـا .  وإىل   مـاذا   تسـتجيب   هـذه   العمليـة؟   ال   يقـول   لنـا   مرساهـي   شـيئاً   عـن   هـذا .. 

 أو   عـىل   األصـح   فإنـه   يدخـل   عنـرصاً   ثالثـاً   هـو   مـوس   هيـس   Hess   Moses  وهـو  

 يهـودي   اشـرتايك   صهيوين   قبـل   األوان .  لكن   ينبغي   أن   ننتبـه   إىل   أن   هذا   العنرص   الثالث  

 ليـس   هـو   فريدريـك   إنجلـز .  أيكون   إنجلـز   إذن   هو   الصورة   املعاكسـة   ملـوس   هيس؟؟  

 ميـر   مرساهـي   مـرّ   الكـرام   عـىل    » الجنسـية   املثليـة   الكامنـة «   ) ص . 322 .  التشـديد   مـن  
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 عنـدي (.  التـي   تطبـع   عالقـة   ماركـس   بإنجلـز .  لسـت   عـىل   اطـالع   مبـارش   فيـام   يتعلق  

 باأليديولوجيـة   الجنسـية   التـي   يعتنقهـا   مرساهـي،   ولكـن   لنقل   لـه   مبـارشة :  إن   الناس  

 جميعـاً  ) رجـاالً   ونسـاء (  يحيـون   نوعاً   من   الجنسـية   املثلية   الكامنة .  فهـي   عامة    » مثلها  

 مثـل   منـع   ارتـكاب   املحـارم .  ولـيك   يـيسء   مرساهـي   إىل   ماركـس  -  إنجلـز   فإنه   يسـعى  

 إىل    » أن   ينـزع   عنهـام   رجولتهـام « ،   ويوهمنـا   بـأن   عالقتهـام   كانـت   مرضيـة .  ومجمـل  

 القـول   فإنـه   يريـد   أن   يقنعنـا   بـأن   عقـدة   أوديـب   مضطربـة   عنـد   ماركـس،   شـوهها  

 انتقـال   حاقد . 

يـروي   مرساهـي   بـأن   كارل   ماركـس    » ولـد   مـن   أب   اعتنـق   الربوتسـتانتية   للحفـاظ  

 عـىل   منصبـه «   ) ص . 227 (.  فقـد   أضمر   إذن   شـعور   أبيـه   بالذنب،   وتبنـاه   وبالغ   يف   ذلك  

 يك   ال   يلقـى   أي   اعـرتاض .  عـن   هـذا    » الشـعور   املوضوعـي   باإلثـم «   ) ص . 227 (  سـتتولد  

 املاركسـية،   مـن   حيـث   إنهـا   محاولـة   لعقلنـة   الحقـد   عـىل   الـذات   أي   لغريـزة   املـوت  

 املوجهـة   ضـد   الـذات .  ويبـدو   أن   ماركـس   كان    » مازوخيـا   إىل   درجة   االنتحار «    فسـاهم  

 بفضـل   هـذا   الحقـد   يف   تحرير   اإلنسـانية . 

إننـا   إذ   نومـئ   إىل   العقـدة   األخرية   من   نسـيج   العنكبـوت   سـنجيب  -  كعادتنا  -  من  

 غـري   ضحك . 

إن   الالشـعور   يتيـم   كـام   يقـول   لنا   كتـاب   جيل   دولـوز   وفليكس   كتاري   ضـد   أوديب  

) ونحـن   نتفـق   مـع   مـا   جـاء   فيـه   مـع   بعـض   التحفظـات   التـي   تتعلـق   بتلـك   الطريقة  

 التـي   تنظـر   إىل   كل   يشء   كآلـة   والتـي   تفـرض   نفسـها   يف   النهايـة   كنظـام   عـام .  ولكن   ال  

 قيمـة   لذلـك،   فهـذا   النـص   يخفف   بعمق   من   الشـعور   بالذنـب .  هذا   باإلضافـة   إىل   أنه  

 يعلمنـا   كيـف   نسـتخدم   العنف   والسـخرية   الثوريني .  فكل   نص   يتوقـف   يف   قيمته   عىل  

 مـدى   قدرتـه   عـىل   السـخرية   كام   جـاء   يف   هذا   النـص   ذاته (. 

إن   الالشـعور   إذن،   يتيـم   ورحـال   وعابـر،   ولـذا   فهـو   ال   يـؤول   إىل   حكايـة   أب  -  أم  - 

 أنـا،   غـري   أن   بإمكانـه   أن   يتبلـور   يف   عقـدة   ويخضع   لسـلطتها   القاهـرة   ويذهب   ضحية  

 أخالقهـا   املسـتقرة .  إن   الالشـعور   من   حيث   هو   مامرسـة    » للرغبة «    يحـل   عقدة   أوديب  

 و » يصنعهـا «    يف   هجرتـه   الخاصـة.   والالشـعور   ال    » يسـتقر «    يف   مـكان   بعينـه،   وال   يتخـذ  

 هويـة   مسـتقرة،   إنـه   يقـوض   باسـتمرار   املؤسسـة   األوروبيـة   ومـا   يقـوم   مقامهـا .  إن  

 ماركـس   بهـذا   املعنـى   مصـارع   طبقـي   منوذجي .  هـو   مهاجـر   ويتيم.



121

تتجاهـل   الصهيونيـة   الوثوقيـة   رصاع   الطبقـات :  وهـي   ال   تبحـث   إال   عـن   الهويـة  

 والذاتيـة   العميـاء .  إنهـا   تريـد   نشـأة   أخالقية   أوديبية .  وهـذا   يشء   مربر :  فهـي   يف   حاجة  

 إىل   أب   وهمـي   يك   تخفـي   أعاملهـا   املرعبـة .  لـذا   فهـي   عاجـزة   عـن   فهـم   الوثبـة   التـي  

 قـام   بهـا   ماركـس   ليقلـب   جـدل   الذاتيـة   واالختـالف   ويضعـه   داخل   نظـام   عـام   لإلنتاج  

 يربـط   اإلنسـان   باإلنسـان،   واإلنسـان   بالطبيعـة.   إن   اإلنسـان   كائـن   تاريخي   وهـو   وليد  

 الـرصاع   الطبقـي،   الـرصاع   مـن   حيث   هو   عالقـة   الحياة   باملـوت،   ومن   حيث   هـو   إثبات  

 النفصـال   داخـل   االنفصـال،   واختـالف   لالختـالف .  املصـارع   الطبقـي   يتيـم،   وعليـه   أن  

 يحطـم   األرسة   وكل   مؤسسـة   أوديبيـة . 

تُرجـع   صهيونيـة   مرساهـي   الـذات   ماركـس   إىل   ثنائيـة   وهميـة،   ومبـا   أن   الصهيونية  

 حركـة   ثنائيـة   للوعي   الشـقي   تقسـم   خصومهـا   إىل   رش   وإىل   خري،   وتضع   الـذات   ماركس  

 عـىل   هـذا   الجـدول   املانـوي،   هـذا   يف   حني   أننـا   نعـرف   أوجهـا ً  ال   متناهية   عـن   ماركس،  

 اسـرتاتيجيات   للقـراءة   تختلـف   مـن   حيـث   حدتهـا   وقربهـا   مـن   الصـواب .  أمـا   قـراءة  

 الصهيونيـة   فهـي   أوديبيـة   وباسـتطاعة   التحليـل   النفـيس   أن   يزودنـا   بالعبـارة   املالمئـة  

 لوصـف   هـذا   النكـوص :  إنـه   عـودة   املكبـوت .  فليـس   مـن   الغريـب   إذن   أال   تـرى  

 الصهيونيـة   يف   ماركـس   إال   كابوسـاً   وحلـامً   مزعجـاً . 

إن   السـيادة   اليتيمـة   الالمتناهيـة   لالشـعور   ال   ميكـن   أن   تـؤول   إىل   مجـرد   تأمل   مثايل  

 حـول   طبيعتـه   املنتجـة،   غـري   أنهـا   تظهـر   يف   العالقـة   الصميميـة   العنيفـة   التـي   تربـط  

 اإلنسـان   بالطبيعـة،   وتشـده   إىل   املسـتحيل .  وهـذه   فكـرة   أساسـية   ال   غنـى   عنهـا   مـن  

 أجـل   خلخلـة   التأويـل   الـذي   يقـوم   عـىل   الثالثية   األوديبيـة .  إن   اإلنسـان   الثـوري   ميكن  

 أن   يوجـد   بفعـل   هـذا   البهـاء   اليتيـم   اإليجـايب .  وأقىس   ما   يضمـره   ماركس   يف   نفسـه   هو  

 كونـه   مل   يأبـه   ال   بـأب   حـي   وال   مبيـت  ) ويف   هـذا   قلـب   للوعـي   الشـقي (  فبـّدد   بوقاحة  

 معهـودة، النظـام   الـذي   جعلتـه   اإلنسـانية   يتبلـور   يف   املؤسسـات   االجتامعيـة   واملِلكية  

 والنقـود   واألرسة   والدولـة .  لقـد   قـى   عـىل   الحنـني   الدينـي   وعـىل   أخـالق   الخطيئـة  

 بحـدود   الثـورة :  فاألخـالق   دخـول   يف   املعمعـة   متوقـف   عىل   الوثبـة   املمزقـة   لالنفصال  

 والتغيـري.   ومـن   وجهـة   النظـر   هـذه   فـإن   الثـورة   ليسـت   شـيئاً   متعاليـاً .  وليسـت   كليـة  

 مغلقـة .  وآخـر   مـا   تتسـاءل   عنـه   هـو   كيف   تحـول   النـاس   إىل   إخـوان   يتامى .  ملـاذا   نرص  

 عـىل   تأويـل   ماركـس   عىل   هـذا   النحو؟   ألنني   أعتقـد  -  وهذه   هي   حجتـي   النهائية  -  أن  
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 الـرصاع   الطبقـي   ليـس   مجرد   جـدل   بني   املسـتغلني واملسـتغلني،   وإمنا   هو   تلك   املسـألة  

 الالمحـدودة   التـي   تتعلـق   بتعميـم   الفـوىض   الدامئة   عىل   وجـود   البرش   وعـىل   العالقات  

 بينهـم،   فالـرصاع   الطبقـي   ال   يرحـم   أي   اسـتقالل   وهمـي   للفـرد :  والثـوري   يصبـح   يتيامً  

 ألنـه   يراهـن   عـىل   الثـورة :  لـذا   فـإن   االحـرتاق   أو   الفشـل   اللذيـن   قـد   يلحقـان   بـه   هام  

 أيضـاً   وثبتـان   نحـو   حريـة   ال   تنفـك   تتقنع .  وبعبـارة   أصح   فـإن   الثوري   عابـر،   إنه   يقيض  

 عـىل   األوثـان،   ولكنـه   ال   يكـون   أبـداً   متيقنـاً   مـن   تحقيـق   مرشوعاته   وسـالمة   مصريه . 

حينئـذ   ال   تكـون   الحكايـات   األوديبيـة   يف   هـذه   الحـال   إال   اهتاممـات   بارانويـة .  إن  

 إرجـاع   املاركسـية   إىل   مجـرد   حـل   مشـّوه   لعقـدة   أوديـب   أمـر   يبعـث   عـىل   الضحـك،  

 لقـد   جعـل   ماركـس   نفسـه   يف   خدمـة   حقيقـة   ثورية   تتعاىل   عـىل املؤسسـات   األرسوية  

 وال   تأبـه   بـاألب   امليـت   وال   بالـذي   عـىل   قيـد   الحيـاة .  إن   ماركـس   َحكـم   عـىل   نفسـه  

 بالخـوض   يف   بحـث   ال   تجـد   فيـه   الصهيونيـة   مكانـاً   متسـعاً .  لـذا   سـأحيل   القـارئ   إىل  

 الفصـل   املقبـل،   مـن   غـري   أن   أضحك . 
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الفصل   الرابع

املاركسية    ضد   الصهيونية
 

» ماذا   تعتقدون؟

أتعتقدون   أنكم   ابتلعتم   اإلله؟ « 

سبينوزا

مــن   اآلثــم؟   إن   طــرح   هــذا   الســؤال   بهــذه   الكيفيــة   ومــن   خــالل   كلمتــني   يضفــي  

 عليــه   مســحة   بريئــة،   بــراءة   مثــرية   تــكاد   تكــون   ممزقــة...   ذلــك   أن   األخالق   السياســية  

 آمثــة   ككل   أخــالق :  فهــي   تقيــم   ســلاّمً   للقيــم   وتفاضــالً   بــني   الناس . إنهــا   تنظــر   لعنــف  

 الخضــوع   والســيطرة   وتجســده   يف   مؤسســات   اجتامعيــة . 

إال   أننــي   أتشــبثُ   بالقــول   إن   الوعــي   الســيايس   ال   ميكــن   اختصــاره   يف   تجربــة   الــرشّ  

 والشــقاء .  فحتــى   ال   يأبــه   بــه   الوعــي   باإلثــم،   يزيــد   مــن   عــذاب   القــدر   ويتخــذ   صــورة  

ــس   الوعــي   الشــقي   يف   ــأس .  فلي ــداً   عــن   كل   ي ــاة   الحــرة   بعي ــة   والحي ــرباءة   املطلق  ال

 النهايــة   إال   عمليــة   محــو  -  مــن   بــني   عمليــات   أخــرى  -  ملــرآة   النفــس   التــي   ميكــن   أن  

 تنبعــث   منهــا   الــذات   يف   الفــراغ   أو   الالمبــاالة . 
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غــري   أن   هنالــك   حــدوداً   يصبــح   عندهــا   الوعــي   الشــقي   مــن   العــامء   بحيــث   يفقــد  

 طاقتــه   املتفجــرة   ويضــل   يف   ضيــاع   مجهــول .  وأقصــد   بهــذا   أن   مــن   الســهل   عــيلّ   أن  

 أردّ   الصهيونيــة   إىل   البارانويــا   وأرجعهــا   إىل   مــرض   ذهنــي :  أمل   يلجــأ   بعضهــم   إىل   هــذه  

 الحجــة كلــام كان   االختــالف   عســرياً   عــىل   التحمــل؟   وبعبــارة   أخــرى،   مــا   جــدوى   هــذا  

 الــرصاع   إذا   كان   تناقــيض   مــع   األيديولوجيــة   الصهيونيــة   ســينتهي   بــأن   يفقــد   التواصــل  

ــدار   ــة   إال   مبق ــول   الصهيوني ــا   تق ــي   مل ــي   ال   أصغ ــول؟   إنن ــا   تق ــاء   إىل   م ــا   واإلصغ  معه

 مــا   أتعــرف   فيهــا   عــىل   يــأس   إرادة   معذبــة   بعيــدة   عــام   ترغــب   فيــه،   منفصلــة   عــن  

 اآلخريــن   وأعنــي   العــرب   وفلســطني   اليتيمــة ... 

ــه،   ومــع   ذلــك   ــان   الصهيــوين   يك   أزيــد   يف   متــزق   تجربت إننــي   أتحــدث   عــن   الهذي

ــة   ــكاالً   متنوع ــك   أش ــخ .  إذ   إن   هنال ــوين      التاري ــني مجن ــه   ب ــف   معتنقي ــا   ال   أصن  فأن

ــىل   ــة   ع ــع   إىل   التغطي ــي   يف   الواق ــوين   يرم ــان   الصهي ــيايس،   والهذي ــان   الس ــن   الهذي  ع

 اســرتاتيجية   عامليــة   ترتبــط   بالهيمنــة   اإلمربياليــة   وتخضــع   ملشــيئتها .  ويبــدو   واضحــاً  

 أن   مــا   أرمــي   إليــه   هنــا   هــو   تحليــل   هــذا   التحالــف   وفضحــه .  ففيــه   يكمــن   التناقــض  

ــة .   بــني   املاركســية   والصهيوني

ــو   أننــي   أتحــت   الفرصــة   لجــزء   منــي   ليعــرب   عــن   نفســه   لقلــت   بــكل   بســاطة   ل

 إننــي   إذ   أرفــض   أن   آخــذ   عــىل   عاتقــي   إمثــاً   منقــوالً،   أعجــز   عــن   تبنــي   األيديولوجيــة  

ــذي   ال   ــب   نشــوة   الوعــي   الســعيد  ) ال ــي   أضــع   نفــيس   إىل   جان ــة .  ومبــا   أنن  الصهيوني

 ينبغــي   أن   نخلطــه   بتمجيــد   اللــذة (  أرى   أن   نفــي   الصهيونيــة   ال   يحــول   بينــي   وبــني  

 االتجــاه   نحوهــا،   هــذا   إذا   افرتضنــا   بالطبــع   أننــي   أســتطيع   ذلــك . 

ليــس   يف   وســعي   أن   أغــرّي   مــن   الشــعور   باإلثــم   الــذي   يعــاين   منــه   الصهيــوين   مــن  

 غــري   أن   يعــرتف   بــه،   إال   أن   يف   اســتطاعتي،   مــع   ذلــك   أن   أيــأس   مــن   فزعــه   وهذيانــه   أو  

 أســخر   منهــام .  إن   هــذا   الشــعور   باإلثــم   يغتــاظ   مــن   الفلســطينيني   متوهــامً   براءتــه . 

ــوين :  فهــو   يجعــل   ــد   الصهي ــذي   نجــده   عن ــك   املتكــرر   ال ــك   التمل ــا   جــاء   ذل  مــن   هن

ــن   ــه   م ــداء .  يال ــش   الف ــور،   كب ــب   ســاخر   لألم ــق   قل ــل،   عــن   طري ــة   إرسائي ــن   دول  م

 هذيــان   يتمــزق   فيــه   الوعــي   خوفــاً   مــن   التضحيــة .  واألغــرب   مــن   هــذا،   تلــك   اإلرادة  

ــم   ــر   الدائ ــن   شــعبها   الخط ــل   إىل   أن   تحجــب   ع ــة   إرسائي ــع   دول ــي   تدف ــاء   الت  العمي

 لرؤيــة   داميــة . 
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ينطــوي   هــذا   املوقــف   عــىل   مثاليــة   تفضيليــة   ال   عالقــة   لهــا   باملاركســية   الثوريــة . 

 فامركــس   يريــد   أن   يجعــل   مــن   الــرصاع   الطبقــي   حركــة   التاريــخ   ذاتهــا،   وهــي   حركــة  

ــل   ــة   إرسائي ــني   أن   دول ــذا   يف   ح ــم .  ه ــني   األم ــرق   ب ــي   تف ــداالت   الت ــىل   الج ــو   ع  تعل

ــي   تتحكــم   يف   الجنســية   ــني   الت ــم   أســس   األمــة   الطائفــة .  إن   القوان  تســعى   إىل   تدعي

 اإلرسائيليــة   ال   تخفــى   عــىل   أحــد .  ومــن   بينهــا   القانــون   الــذي   يقــول    » مــن   حــق   كل  

ــاً   إقصــاء   الفلســطينيني .  إن    يهــودي   أن   يفــد   عــىل   هــذا   البلــد « ،   وهــذا   يعنــي   عملي

 دولــة   إرسائيــل،   األمــة   الطائفــة   ومعقــل   األســلحة   تريــد   أن   تجعــل   مــن   نفســها   ملجــأً  

ــاً .  فكيــف   ال   تفهــم   أنهــا   بهــذا   تجعــل   مــن   الشــعب   اإلرسائيــيل   كبــش   فــداء؟    عاملي

ــة   وحلفائهــا   إىل   األبــد؟   لقــد   ربطــت   ــه   ســيبقى   يف   حمــى   اإلمربيالي  فهــل   تعتقــد   أن

 إرسائيــل   مصريهــا   بالسياســة   الرســمية   ألشــد   الــدول   عنرصيــة   كالواليــات   املتحــدة،  

 وإنجلــرتا   وأملانيــا   الغربيــة ..  بــل   حتــى   إفريقيــا   الجنوبيــة،   ويف   هــذه   الحالــة   األخــرية  

 فــإن   الصهيونيــة   تخــدم   الفاشــية . 

ــه   ــت   نفس ــتغاللهام   يف   الوق ــذروة   باس ــان   ال ــة،   فتبلغ ــاملية   واإلمربيالي ــا   الرأس أم

 للزنــوج   والعــامل،   والعــامل   الثالــث،   والغــرب ...  بــل   حتــى   إرسائيــل   ذاتهــا .  إن   الدخــول  

 يف   هــذا   الحلــف   معنــاه   افــرتاض   خلــود   اإلمربياليــة   األمريكيــة   واالعتقــاد   بــأن   الثــورات  

ــة   ــل   هــذا   العــامء   يفــرتض   أن   تنضــم   الدول ــل .  فمث ــح   إرسائي ــاً   يف   صال  ســتكون   دوم

 اإلرسائيليــة   إىل   سياســة   البيــت   األبيــض   والبنتاغــون   وتقتفــي   أثرهــام .  ولســت   أقــول  

 إن   هــذا   االنضــامم   كان   مطلقــاً   إذ   أن   باســتطاعة   إرسائيــل   أن   تنتــزع   بعــض   االســتقالل  

 الــذايت   إال   أنــه   يظــل   بســيطاً   ضعيفــاً ...  لــذا   فــإن   الصهيونيــة   تجــد   نفســها   يف   ورطــة،  

 غــري   أنهــا   ترغــب   بعنــاد   يف   هــذا   الهــدم   الالشــعوري .  وليــس   مــن   املدهــش   أن   يــرصح  

ــرث   ــه   أك ــح   يف   معظم ــد   أصب ــودي   ق ــعب   اليه ــأن    » الش ــة   ب ــني   الصهاين ــد   املثقف  أح

 الشــعوب   محافظــة،   وأكرثهــا   رجعيــة،   ألننــا   ال   نســاهم   قــط   يف   املعارضــة   وألننــا،   أينام  

 .  كنــا   وألســباب   متنوعــة   معروفــة،   ال   نحيــد   عــن   الدفــاع   وال   ندخــل   يف   املواجهــة «   ) 1 (

صحيــح   أن   إقامــة   الدولــة   اإلرسائيليــة  ) وارتباطهــا   باإلمربياليــة (  قــد   جعــال  

  » الشــتات «    اليهــودي   يف   وضعيــة   شــديدة   التعقيــد .  وأنــا   أعــرف   جيــداً   التمــزق   الــذي  

ــتات «    ــم    » الش ــة   انقس ــن   جه ــود .  فم ــايئ   اليه ــن   أصدق ــني   م ــض   املقرب ــه   بع  يعاني

 اليهــودي   عــىل   نفســه   ومزقتــه   حــركات   سياســية   وأيديولوجيــة   متباينــة،   بــل  



126

 متعارضــة،   ثــم   إن   يهــودي    » الشــتات «    مــن   جهــة   أخــرى،   مرغــم   عــىل   أن   يســتجيب  

ــاً   مــا   يكــون   التناقــض   مأســاوياً    كل   مــرة   لهويتــه   املزدوجــة   وإميانــه   املــزدوج .  وغالب

ــة،   ــة   حــالً   للمســألة   اليهودي  يائســاً   وعســري   الحــل .  فعوضــاً   عــن   أن   تجــد   الصهيوني

 ال   تعمــل   إال   عــىل   املضاعفــة   مــن   حدتهــا :  ورمبــا   وجــب   أن   نعــرتف   لهــا   بنــوع   مــن  

ــم .  ــا   وتضلله ــرّي   خصومه ــي   تح ــة   الت ــة   الفكري  املرون

وقــد   يُعــرتض   عــيلّ :  مــا   قولــك   يف   االشــرتاكية   الصهيونيــة؟   هــل   هــي   موجــودة؟  

ــة   واملاركســية    هــل   بإمكانهــا   أن   توجــد؟   ملــاذا   تجعــل   مــن   التناقــض   بــني   الصهيوني

ــم   ــا   هــي   أن   تعمي ــي   ســأدافع   عنه ــة   الت ــه؟ ) 2 (.  إن   القضي ــة   تناقضــاً   ال   حــل   ل  الثوري

 الــرصاع   الطبقــي   يف   الــرشق   األوســط   هــو   وحــده   الكفيــل   بــأن   يخلــص   الصهيونيــة  

 والفلســطينيني   معــاً   مــن   املشــكلة   القوميــة  وهــذه   هــي   األطروحــة   التــي   دافــع   عنهــا  

 تروتســيك   وهــي   التــي   يدافــع   عنهــا   اليــوم   دويتــرش .  وقبــل   أن   نؤكــد   عــىل   أهميــة  

 أطروحتنــا   وصوابهــا،   ينبغــي   أن   نــربز   ضــالل   الصهيونيــة   االشــرتاكية   وخصوصــاً   عنــد  

 أحــد   املنظريــن   لالضطهــاد،   وهــو   نفســه   مــن   مواليــد   البلــدان   العربيــة،   ويقيــم   اآلن  

 بباريــس   منــذ   ســنوات   عديــدة . 

نعلــم   أن   ألبــري   ميّمــي   A .  Memmi   قــد   تحــدث   يف   نصــوص   عديــدة   عــن   تجربــة  

ــه   يحــاول   أن   ــل   إن ــة   االســتعامر   أو   بيهــود    » الشــتات «  .  ب  االضطهــاد   املتعلقــة   بهيمن

ــات   ــُدُق،   بدرج ــاد   تْص ــن   االضطه ــة   ع ــة   عام ــة   نظري ــك   التجرب ــن   تل ــتخلص   م  يس

 متفاوتــة،   عــىل   الزنــوج   والنســاء .  وســأكتفي   بــأن   أقتبــس   بعــض   األمثلــة   التــي   تعنينــا  

ــذا   ــة .  وه ــوان :  الورط ــو   بعن ــزء   األول   وه ــودي ) 3 ( ،   والج ــف   يه ــه   وص ــن   كتاب ــا   م  هن

ــي   ــا   كيــف   أن   ميّم ــق   بالفعــل   مبــأزق   نظــري .  وســيتضح   لن ــح   ألن   األمــر   يتعل  صحي

 عندمــا   يســتخدم   الجــدل   الهيجــيل   حــول   الســيادة   والعبوديــة   يف   صورتــه   املبســطة  

 ال   يجــرؤ   عــىل   أن   يذهــب   بــه   إىل   أقــى   حــد   ممكــن،   وال   عــىل   أن   يكذبــه   ويهدمــه  

 بشــكل   رصيــح،   وهــو   يجعلنــا   نحــس   بالضجــر   والســأم   الكبــري ...  يك   يخلــص   يف  

 النهايــة،   بعــد   لــف   ودوران،   إىل   تصفيــة   الشــعب   الفلســطيني،   إىل   حــد   أن   األســلوب  

ــارد   ــوم .  كان   كيريكيغ ــا   إىل   الن ــع   بن ــأم   ويدف ــىل   الس ــث   ع ــه   يبع ــيل   لكتابت  التحصي

ــب :  ــو   يجي ــة؟   وه ــة   ذكي ــة   مرهف ــأم   بطريق ــعر   بالس ــن   أن   نش ــف   ميك ــاءل   كي  يتس

ــي   ينهجهــا   الفــالح   ــك   الطريقــة   الت ــي   تل ــاوب،   وأعن ــق   التن ــم   عــن   طري ــك   يت  إن   ذل
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 بتغيــريه   الدائــم   لوســائل   اســتغالله   لــألرض .  إن   الســأم   الجيــد   معنــاه   اكتســاب   مرونــة  

 ذهنيــة   انطالقــاً   مــام   يثــري   الصعوبــة .  وقــد   ســبق   أن   أرشت   إىل   أن   كل   نــص  ) راجــع  

 مــا   كتبــه   ُدولُــوز   Deleuze (  يتوقــف   يف   النهايــة   عــىل   مــدى   قدرتــه   عــىل   التهكــم ... 

 ويف   النهايــة   فــإن   كل   نظــام   ثقــايف   ال   يبعــث   عــىل   الضحــك   هــو   نظــام   ممــل   مبعنــى  

ــد   أن   نأخــذه   نحــن   مأخــذ   الجــد .  وهــذه   ــاً   ويري ــو   يأخــذ   نفســه   جدي ــزدوج :  فه  م

ــا   ــك   م ــا .  ذل ــة   ســأمه   ذاته ــه   يف   حرك ــص   وتهدم ــىل   الن ــة   املزدوجــة   تقــيض   ع  الحرك

 يحصــل   يل   بالضبــط   كلــام   واجهــت   تنظــريات   ميّمــي   التــي   تنــم   عــن   مجهــود   يائــس . 

ــح   ــول   يف   ترصي ــو   يق ــب .  فه ــر   عــن   كث ــط؟   لننظــر   إىل   األم ــاذا   يحصــل   بالضب وم

ــه   يف   إحــدى   النــدوات :   » إن   اليهــودي   الــذي   يــرىض   عــن   نفســه،   والــذي   يريــد   أن    ل

 يســاهم   يف   تحويــل   العــامل   وتغيــري   وضعيتــه   الخاصــة   ينبغــي   عليــه   يف   الوقــت   ذاتــه،  

 أن   يكافــح   إىل   جانــب   اآلخريــن   الذيــن   يــودون   إقامــة   العدالــة   والحريــة،   كــام   ينبغــي  

ــذي   ال   يســتبعد   ــود « ،   إن   هــذا   الحــل   ال ــة   اليه ــري   وضعي ــه   أن   ينكــب   عــىل   تغي  علي

ــة   وإعــادة   ــة   اليهودي ــر   القومي ــود،   هــو   تحري ــذي   يخــص   اليه ــول   األخــرى،   وال  الحل

 بنائهــا،   ومجمــل   القــول   فهــو   الصهيونية   االشــرتاكية) 4 ( .  إن   هــذه   الصهيونية   االشــرتاكية  

ــوم   يف   ــي   تق ــاراً .  وه ــة   انتش ــات   القومي ــرث   األيديولوجي ــا   إىل   أك ــؤول   هن ــة   ت  املزعوم

 هــذه  الحــال   عــىل   مفهومــات   النزعــة   اإلنســانية   الربجوازيــة .  إن   ميّمــي   ينكــر   أهميــة  

 الطبقــات   االجتامعيــة،   وهــو   ينتهــي   بــأن   يعتنــق   األخــالق   الربجوازيــة .  وال   عجــب   يف  

 ذلــك .  فقــد   علمنــا   هيجــل   بــأن   املثقــف   الــذي   يحــل   يف   نفســه   جــدل   العبــد   والســيد  

 يتــرصف   وفــق   تحــرر   وهمــي   ناســياً   أن   نظــام   املجتمــع   قائــم   عــىل   تفــاوت   عنيــف . 

ــة   ــي   النزع ــد   وأعن ــاق   وهــم   جدي ــذا   يســعى   هــذا   املثقــف   ملحــو   التناقــض   باعتن  ل

 اإلنســانية   الشــمولية .  والحــال   أن   كل   نظريــة   هــي   رضبــة   قويــة   موجهــة   ضــد   القيــم  

ــي   عاجــز   عــن   أن    القامئــة،   وهــي   عنــف   رمــزي   يشــوه   العــدو   الطبقــي .  إال   أن   ميّم

ــاً،   يف   ــاً   وأيديولوجي ــت،   تاريخي ــد   من ــرتاكية   ق ــه   االش ــذا   ألن   صهيونيت ــل   ه ــوم   مبث  يق

ــور   ــت   مــن   ظه ــي   مكن ــة   هــي   الت ــة   الغربي ــة .  فاإلمربيالي ــة   الغربي  حضــن   الربجوازي

 الصهيونيــة .  ثــم   إن   ميّمــي،   إذ   يَُعــرِّف   االضطهــاد   تعريفــاً   مغرقــاً   يف   التجريــد   وبعيــداً  

 عــن   التناقــض،   ينــىس   الســيطرة   التــي   يعــاين   منهــا   الشــعب   الفلســطيني . 

إن   التحريــر   الوطنــي   حــرب   تــدور   بــني   الطبقــات   االجتامعيــة،   وتناقــض   عنيــف  
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 بــني   الشــعوب .  كــام   أن   جــدل   الســيادة   والعبوديــة   ميــزق   التاريــخ .  وإرسائيــل   ال   تحيد  

ــق   الحــرب   أو   عــن   ــم   ســيادتها   عــن   طري ــد   أن   تقي ــا   تري  عــن   القاعــدة   العامــة :  إنه

 طريــق   ســلم   ال   يقــل   تقتيــالً   عــن   الحــرب .  وهــي   تســعى   إىل   تحويــل   الفلســطينيني  

 إىل   شــعب   مــن   العبيــد .  وبالطبــع   فــإن   ميّمــي   يغفــل   هــذا   التناقــض،   وأقصــد   وجــود  

ــا   يف   ــود   الشــتات (  اآلن   وهن ــني  ) هــام   الشــعب   الفلســطيني   ويه ــني   مظلومت  جامعت

ــض؟   إن   ــف   نحــل   هــذا   التناق ــل   يف   هــذه   الحــال؟   وكي ــام   العم ــال   مســتميت،   ف  قت

ــف   يكــون   شــقاء   اآلخــر   ــي   ال   أدرك   كي ــي :   » إنن ــد   ميّم  الجــواب   النظــري   جاهــز   عن

 مبعــث   عــزاء   واطمئنــان .  إن   شــقاء   العــامل   مهــام   كان   اتســاعه   ال   يعزينــي   يف   شــقايئ  

 أنــا،   إنــه   ال   يواســيني .  فمهــام   كان   الظلــم   الــذي   يســود   العــامل   فلــن   يرغمنــي   عــىل  

ــام   ــم   يقــول   في ــور،   ص . 73 ( ،   ث ــا «   ) املرجــع   املذك ــه   أن ــذي   أعــاين   من ــم   ال ــل   الظل  تقب

 بعــد :   » إننــي   أدرك أن   هنــاك   موقفــني :  فإمــا   أن   نتقبــل   جميــع   اآلالم   أو   نرفضهــا   كلهــا . 

 وعليــه   فإننــي   أرفضهــا   دفعــة   واحــدة،   مثلــام   أرفــض   كل   شــكل   منفــرد   مــن   أشــكال  

 االضطهــاد «  . 

إذا   مــا   ألححنــا   بعــض   الــيشء،   وقلنــا   مليّمــي   بأنــه   إن   كانــت   الصهيونيــة   االشــرتاكية  

 ترفــض   كل   اضطهــاد  ) يف   جميــع   صــوره   املنفــردة (  فينبغــي   عليهــا   أن   تأخــذ   الثــورة  

 والــرصاع   الطبقــي   بعــني   االعتبــار،   فهــام   أساَســا   كل   اشــرتاكية   جذريــة .  إال   أن   ميّمــي  

 ســريد   علينــا   بالوثــوق   نفســه :   » إن   مرمــى   االشــرتاكيني   ودعوتهــم   هــام   الثــورة   وقلــب  

ــام   ــي   كل   منه ــران   وينف ــورة   يتناف ــرتاكية   والث ــال   أن   االش ــي :  والح ــام   االجتامع  النظ

ــوان .  ــاذا   يحمــل   هــذا   الفصــل   لفــظ   الورطــة   كعن  اآلخــر «   ) ص . 207 (.  نفهــم   اآلن   مل

 حقــاً،   إنهــا   لورطــة .  ومــن   حســن   الحــظ   أن   ميّمــي   يــرصح   بذلــك   هــو   نفســه   عندمــا  

 يتحــدث   عــن   طريقتــه :   » والحقيقــة   أننــا   نــدور   يف   حلقــة   مفرغــة .  إننــا   نلقــي   دومــاً  

 الجــواب   نفســه   للســؤال   نفســه «   ) 210 (.  الجــواب   نفســه   للســؤال   نفســه،   أو   الســؤال  

 نفســه   للجــواب   نفســه .  األمــر   ســيان .  وكلنــا   أخذنــا   نضجر . فلنواصــل، لعــل الضجــر 

يــزول؟

يتمكــن   ميّمــي   يف   نهايــة   النــص   مــن   اإلفصــاح   عــن   اكتشــافه :   » ومجمــل   القــول  

ــة   خاصــة   باليهــود .  وهــي   ــة،   وأعنــي   وضعي ــة   يهودي ــاك   وضعي ــي   أعتقــد   أن   هن  إنن

ــاً،   منفصــالً،   منقســامً   ــاً   مختلف ــة،   كائن ــي   إىل   أقلي ــاً   ينتم ــودي   كائن ــن   اليه ــل   م  تجع
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 عــىل   نفســه   ومفصــوالً   عــن   اآلخريــن .  كائنــاً   يعــاين   مــن   التمــزق   ســواء   يف   ثقافتــه   أو  

ــن   مجــرد «   ) ص .  ــة .  وأخــرياً   فهــو   كائ ــه   اليومي ــه   أو   خــالل   حيات  يف   تاريخــه،   يف   ماضي

 292  -  291 (.  وخالصــة   القــول،   فــإن   ميّمــي   يريــد   أن   يؤكــد   أن   الوعــي   اليهــودي   وعــي  

ــال   ينبغــي   أن   ننــىس   أن   هيجــل   ــه   لنعــرف   كل   هــذا،   ف  شــقي .  ولســنا   يف   حاجــة   إلي

 وجــد   بالفعــل .  وأنــه   يجــب   علينــا   أن   ننطلــق   منــه   يك   نهــدم   مــا   يقولــه   أو   لنتجــاوزه . 

 أمــا   ميّمــي   فهــو   يتجاهلــه   يك   يقــدم   لنــا   اكتشــافات   جوفــاء،   غــري   أن   هــذا   التنــايس  

ــد   أن   يفــرتض   إقصــاء   ــك   أن   إقصــاء   ماركــس   الب ــه   شــيئاً   أهــم :  ذل  يخفــي   مــن   ورائ

 هيجــل .  إال   أن   الصهيونيــة   التــي   تدعــي   االشــرتاكية   عاجــزة   عــن   تبنيهــام   معــاً .  فــامذا  

 تعنــي   االشــرتاكية   هنــا   إذن؟

إن   الوعــي   الشــقي   انفصــال   المتنــاه   وهــو   يحيــا   عــىل   أمــل   العــودة   املمكنــة   نحــو  

ــاء .  والصهيونيــة   كوعــي   شــقي   ال   تنجــو   مــن   هــذا    الــذات   واســرتجاع   الهويــة   العمي

ــربر   أعــامل   القمــع   ــيك   ت ــن   اليمــني (.  فل ــن   اليســار   أو   م ــت   م ــان  ) ســواء   أكان  الهذي

 التــي   تقــوم   بهــا،   تحــاول   أن   تفــرض   علينــا   إحساســاً   مطلقــاً   شــمولياً   باإلثــم :   » إن   كل  

 مــن   ليــس   يهوديــاً   البــد   أن   يســاهم   يف   اضطهــاد   اليهــود   شــاء   ذلــك   أم   أىب «   ) ص . 45 (. 

 باســتطاعتنا   إذن   أن   نتوقــف   عــن   كل   عمــل   وأن   نُنشــد   جميعــاً   نشــيد   الخــوف   مــن  

 اإلبــادة.   هــل   يلزمنــا   إذن   أن   نقبــل   هــذا   اإلثــم   املنقــول؟   يــا   لســوء   حــظ   الصهيونيــة،  

 إذ   أن   علينــا   أن   ننشــد   أغنيــة   أخــرى،   أكــرث   فرحــاً   وانرشاحــاً،   بعيــداً   عــن   ســوء   النيــة  

 وعــن ...  الصهيونيــة   االشــرتاكية .  ومــا   مــن   شــك   يف   أن   هــذه   األنشــودة   تتطلــب  

ــرر   ــة   أن   تح ــر   ثوري ــادة   نظ ــن   إلع ــدان   رصاع   ميك ــاد   مي ــة .  إن   االضطه ــيادة   عنيف  س

 فيــه   الفلســطينيني   وتضمــن   مصــرياً   مشــرتكاً   ووجــوداً   مشــرتكاً   بــني   العــرب   واليهــود،  

 ليعيشــوا   ذلــك   املصــري   بخــريه   ورشه،   هــذه   هــي   أنشــودتنا . 

ــري   أن   ــن   غ ــودي   م ــعب   اليه ــه   الش ــرض   ل ــذي   يتع ــاد   ال ــي   االضطه ــف   ميّم يص

 يلتفــت   إىل   التحــول   الــذي   يطــرأ   عــىل   معنــى   االضطهــاد   يف   هــذه   الحــال،   فاليهــودي  

ــاً   ــح   معتنق ــد   أن   أصب ــدوره،   بع ــو   ب ــد   ه ــد،   يري ــل   األم ــع   طوي ــرض   لقم ــذي   تع  ال

 للصهيونيــة،   أن   يضطهــد   ال   ذاك   الــذي   حــاول   إبادتــه،   وإمنــا   غــريه .  فكــام   هــو   الشــأن  

 عنــد   كل   ســيادة،   اعتقــدت   إرسائيــل   أنهــا   وجــدت   يف   فلســطني   اليتيمــة   ضحيتهــا .  غري  

 أن   طــرح   القضيــة   الوطنيــة   عــىل   هــذا   النحــو،   بإبعــاد   الفلســطينيني،   معنــاه   إغفــال  
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 ملــا   يحدثــه   مكــر   التاريــخ   مــن   تصــدع   يف   نظــام   التحالفــات .  فــإذا   أرادت   إرسئيــل   أن  

 تســتمر   كشــعب،   فمــن   مصلحتهــا   أن   تصغــي   لألصــوات   املســعورة   التــي   تصــدر   عــن  

ــن   ــة   ال   تســتقر   عــىل   حــال،   لك ــات   االجتامعي ــرب .  إن   البني ــن   الع  الفلســطينيني   وع

ــت   ــد   حــان   الوق ــة ...  لق ــوة   رهيب ــك   إىل   إرادة   ق  الســعر   ميكــن   أن   يتحــول   هــو   كذل

 ملعرفــة   مــا   يجــري   ومــا   يرســم   يف   جــرح   القلــب . 

ــي   ــة   الت ــا   إىل   فضــح   الصــورة   املثالي ــذا   االســتطراد   يك   يقودن ســمحنا   ألنفســنا   به

ــي   ــه   إىل   أن   ميّم ــت   ذات ــري   يف   الوق ــود،   ويك   نش ــة   اليه ــن   وضعي ــي   ع ــمها   ميّم  يرس

ــل   ــي   تتمث ــة   ميّم ــس .  إن   طريق ــل،   أو   العك ــص   هيج ــا   يق ــس   عندم ــتبعد   مارك  يس

 يف   تبســيط   ســاذج   لجــدل   العبــد   والســيد   وهــي   تبــدو   لنــا   طريقــة   ضعيفــة   مثلــام  

 كانــت   الحــال   بالنســبة   ملنهــج   فرانــز   فانــون   Fanon .  وليــس   مــن   شــك   يف   أن   هيجــل  

 مخيــف   ســواء   فيــام   يخــص   الصهيونيــة،   أو   فيــام   يتعلــق   بالوعــي   الشــقي،   بحيــث   إن  

ــه   قــراءة   صهيونيــة   رسعــان   مــا   تبــدو   عســرية   مســتحيلة .  ــة   لقراءت  أي   محاول

تنتقــد   الصهيونيــة   ماركــس،   هــذا   يف   حــني   أن   املاركســية   مل   تكــن   يف   النهايــة   ســوى  

 انتصــار   لهيجــل،   رغــم   مــا   يقــال   عــن   قلــب   الجــدل .  وهــذا   مــا   ســمح   لجــاك   دريــدا  

ــك   ــاس   يف   تل ــىل   أس ــوم   ع ــاً   ال   يق ــدو   واهي ــيل   يب ــر   الهيج ــأن    » الفك ــظ   ب ــأن   يالح  ب

 اللحظــة   التــي   يكــون   عندهــا   بالضبــط   صلبــاً   متينــاً ) 5 (  « ،   غــري   أن   هــذا   الضعــف   الــذي  

 أفصــح   عنــه   ميّمــي،   يــدل   عــىل   إقصــاء   آخــر :  ذلــك   أنــه   ليــس   مــن   قبيــل   الصدفــة  

 أن   يرهــب   فكــر   نيتشــه   صهيونيــة   اليســار   املزعــوم .  علينــا   إذن   أن   ننظــر   بتمعــن   إىل  

 النتائــج   التــي   تتمخــض   عــن   هــذا   اإلقصــاء   املــزدوج :  إقصــاء   هيجــل   وإقصــاء   نيتشــه . 

 ومــن   الجــيل   أن   نيتشــه   كان   يتجاهــل   هيجــل،   غــري   أن   عــامءه   القــوي   أنقــذه   مــن  

 الهيجليــة .  وهــذه   القــوة   عنــد   نيتشــه   تفــوق   الجــدل،   هيجليــاً   كان   أو   غــري   هيجــيل . 

ــا   حــرر   نيتشــه   ــة .  عندم  وهــي   تتجــاوز   كل   أخــالق   آمثــة   فتفضــح   أسســها   الالهوتي

 الفلســفة   مــن   ثقلهــا   املذنــب،   ارتقــى   بنــا   إىل    » مســتوى   املــوت «    بعيــداً   عــن   الخــري  

 والــرش . 

لقــد   عمــق   كل   مــن   هيجــل   ونيتشــه   فكــره   حــول   انفصــال   الوجــود،   األول   عندمــا  

 نظــر   إليــه   كرغبــة   نفــي   جامحــة   والثــاين   عندمــا   رآه   تصالحــاً   قاســياً   قويــاً   مــع   التاريــخ  

 والطبيعــة .  علينــا   إذن   أن   نباغــت   الوعــي   الشــقي   ونضبطــه   يف   خضــم   هــذه   الوثبــة  
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 االنتقاديــة   ســواء   يف   انفصالــه   الالمتناهــي   أم   يف   مــا   يبعــده   وميحــوه   بجــرة   قلــم .  كان  

 الحاخــام   جوخانــان   ب .  زكاي  ) Jokhanan B .  Zakkai (  يقــول :   » لــو   أن   الســامء   كلهــا  

ــات   إال   أقالمــاً،   فــإن   ــة،   وأشــجار   الغاب  ليســت   إال   ورقــة،   واإلنســانية   جمعــاء   إال   كتب

 هــذا   ال   يكفينــي   يك   أدون   كل   مــا   تلقيتــه   عــن   شــيوخي «  .  إن   ميّمــي   الــذي   يزعــم   أنــه  

 صهيــوين   اشــرتايك،   ينــىس   أن   هيجــل   وماركــس   مــا   زاال   يعيشــان   بيننــا،   وأكــرث   مــن   أي  

 وقــت   مــى .  إن   الصهيونيــة   االشــرتاكية   نزعــة   مثاليــة   ال   تجــد   تربيرهــا   يف   الفلســفة،  

 وإمنــا   يف   الهــوت   مقنــع   يتســرت   خلــف   النزعــة   اإلنســانية   الربجوازيــة :  وليــس   يف   ذلــك  

 أدن   تناقــض . 

ــم   ــرف   أت ــا   تع ــة :  إنه ــوء   الني ــىل   س ــش   ع ــة   تعي ــإن   الصهيوني ــة،   ف ــة   عام وبصف

ــة   ــة   غريب ــذا   أقامــت   نظري  املعرفــة   أن   فلســطني   قــد   خضعــت   لغــزو   اســتعامري،   ل

 حــول   الفــراغ   يك   تقــيض   عــىل   الشــعب   الفلســطيني .  ومــا   مــن   شــك   يف   أنــه   اســتعامر  

 مــن   نــوع   خــاص :  فهــو   ال   يرمــي   إىل   احتــالل   البــالد   وإمنــا   إىل   إقصــاء   ســكانها .  إنــه  

 ينــم   عــن   عنــف   مــزدوج   ال   ميكــن   تربيــره،   خصوصــاً   إذا   رجعنــا   إىل   مذكــرات   هرتــزل  

ــنحتل   األرض،   ــا   س ــة :   » عندم ــد   للصهيوني ــى   البعي ــون « ،   إلدراك   املرم ــيق   صهي   » عش

 ســيكون   علينــا   أن   نســلب   امللكيــات   داخــل   البلــدان   التــي   ســتعني   لنــا .  كــام   ســيكون  

ــني   لهــم   عــن   عمــل   ــا   أن   نحــاول   طــرد   الســكان   الفقــراء   خــارج   الحــدود   باحث  علين

ــا ...  وكل   ــوا   ببالدن ــن   أن   يعمل ــم   م ــا،   فنمنعه ــينقلون   إليه ــي   س ــدان   الت ــل   البل  داخ

 هــذا،   ســواء   تعلــق   األمــر   بنــزع   امللكيــة   أو   بطــرد   الفقــراء،   ينبغــي   أن   يتــم   بكامــل  

 الــرس   والحــذر «  ) 6 (  لننتبــه   إىل   أن   األمــر   يتعلــق   باســتعامر   مــدروس   مغلــف،   اســتعامر  

 مقنــع   حــذر،   اســتعامر   ظريــف،   وســيقال   عنــه   فيــام   بعــد   إنــه   كريــم   ســخي،   مادامت  

ــة   عــىل   اســتعداد   ــة .  إن   ســوء   الني  إرسائيــل   تنقــل   الحضــارة   لهــذه   الصحــراء   القاحل

ــدري   ــول   أن ــام   يق ــه .  وك ــب   إلي ــا   يذه ــربر   م ــيك   ي ــة   ل ــكل   قيم ــاً   ب ــي   جانب  ألن   يرم

 عــامر   A .  Amar  :   » إن   املاهيــة -  البــرتول،   يف   حالــة   إرسائيــل،   تســبق   الوجــود «  ) 7 (.  ويف  

 الحــاالت   الباقيــة   تصــدق   نظريــة   ســارتر   ويســبق   الوجــود   املاهيــة ...  وســريد صولــر 

    Sollers» إن املزبلــة، حتــى وإن كانــت تاريخيــة، ال تكفــي للتخلــص مــن   فلســفة  

ــة   الفــراغ   ال   تتعــارض   مــع   ــت   نظري ــم   هكــذا (.  لنواصــل.إذا   كان  فاســدة «   ) هكــذا   ث

ــك،   فكيــف   ننتظــر   مــن   ماركــيس   ــة   هــي   كذل ــي   ال   تقــل   نظري ــي،   الت  كشــوف   ميّم



132

ــودي   ــح   أن   اليه ــة؟   صحي ــوء   ني ــري   س ــن   غ ــة   م ــك   النظري ــن   تل ــرىض   ع ــوري   أن   ي  ث

 عندمــا   يعتنــق   الصهيونيــة   يدخــل   يف   تناقــض   مهــول   مــع   املاركســية،   ويكــف   عــن   أن  

 يكــون   ماركســياً .  وكلــام   اعتنــق   املاركســية   الثوريــة،   ابتعــد   عــن   الصهيونيــة   وناصبهــا  

ــيعترب   ــات   وس ــن   األقلي ــيبعد   ع ــودي   س ــاً،   ألن   اليه ــداء   مؤمل ــيكون   الع ــداء .  وس  الع

 خائنــاً   وعديــم   األصــول،   كــام   يقــول   ابــن   غوريــون   هــذا    » العشــيق   اآلخــر   لصهيــون «  . 

 وأنــا   أقصــد   هنــا   املاركســية   الثوريــة   بطبيعــة   الحــال .  أمــا   املاركســية   اإلصالحيــة   فهــي  

ــذه   ــذي   يتخ ــف   ال ــى،   فاملوق ــن   معن ــة   م ــذه   الكلم ــه   ه ــا   تحمل ــكل   م ــبوهة   ب  مش

 الحــزب   الشــيوعي   الفرنــيس   مثــالً   مــن   القضيــة   الفلســطينية   موقــف   عســري   التحديــد : 

ــه،   والحــزب   الشــقيق   ــريض   منتخبي ــع :  أن   ي ــريض   الجمي ــاول   أن   ي ــذا   الحــزب   يح  فه

ــة   أخــرى .   األعظــم،   واإلرسائيليــني   والفلســطينيني ...  وتلــك   حكاي

ــي   ــل   وه ــىل   التحاي ــدرة   ع ــع   بق ــة   تتمت ــإن   الصهيوني ــذا   ف ــن   كل   ه ــم   م وبالرغ

 ال   تهــاب   أي   يشء .  فيــام   أنهــا   تلمــس   يف   نفســها   القــدرة   عــىل   تحمــل   فلســطني  

) وبصعوبــة (  فهــي   تريــد   أن   تتحمــل   الثــورة .  وهــي   تزيــد   مــن   حــدة   هــذا   الهذيــان   يك  

 تبــني   الفــروق   بــني   املاركســية   والصهيونيــة .  ومــن   حســن   الحــظ   أين   مطلــع   اآلن   عــىل  

ــة   ــو   68   حــول   اليهودي ــا   انعقــدت   بعــد   ماي ــة   مــن   نوعه ــدوة   غريب  جــدال   دار   يف   ن

 والثــورة  ) 52 ( ،   وهــي   نــدوة   صهيونيــة   نظمهــا   املثقفــون   ليســمعونا   جميــع   أصواتهــم . 

 إال   أننــي   مندهــش   مــن   حضــور   الفيلســوف   الكبــري   عامنويــل   ليفينــاس   وهــو   حضــور  

 يف   غــري   محلــه،   فــام   دخلــه   يف   هــذه   املهزلــة؟

يتعلــق   األمــر   يف   هــذه   النــدوة   بدراســة   العالقــة   بــني   الصهيونيــة   والثــورة  

ــودي   ــار   اليه ــن   اليس ــق   م ــت   تتضاي ــي   أصبح ــل   الت ــة   إرسائي ــرتاكية .  إن   دول  واالش

ــم   ــل   ذاتهــا .  فكيــف   يت ــورة   هــي   إرسائي ــأن   أكــرب   ث  تحــاول   أن   تســتقطبه   بإقناعــه   ب

 هــذا   االســتقطاب   الوهمــي؟   ومبــاذا   يتعلــق   األمــر؟   ســنكون   عــىل   صــواب   إن   نحــن  

 وصفنــا   هــذه   النــدوة   بأنهــا   مــرسح   لســوء   النيــة .  فهــي   تســمعنا   أغــرب   الترصيحــات  

 التــي   أمكــن   أن   تقــال   عــن   الثــورة .  فمنــذ   البدايــة   يســتغرق   مرساهــي،   الــذي   ســبق  

ــز   ــة .  فلننته ــة   ثوري ــة   حرك ــأن   اليهودي ــيك   يشــعرنا   ب ــام   ل ــة   أي ــه،   ثالث ــا   عن  أن   تحدثن

 هــذه   الفرصــة   الثمينــة :  منــذ   البدايــة   احتــدت   النغمــة   بعــد   أن   رصح   عــامر،   الــذي  

ــودي   يف   ــا   إذا   كان   اليه ــم   م ــي   أن   نعل ــا   ينبغ ــه :   » بأنن ــني،   بقول ــذ   ح ــه   من ــا   إلي  أرشن
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 جوهــره   واســتعداداته   عنــد   ميــالده،   دون   أن   نأخــذ   هــذا   يف   معنــاه   البيولوجــي   كــام  

 لــو   كان   األمــر   يتعلــق   مبســألة   وراثيــة،   عــام   إذا   كان   رجــل   ثــورة «  .  وهــا   هــي   رئاســة  

 الجلســة   األوىل   تضيــف :   » إن   املشــكلة   التــي   ال   نتلقــى   فيهــا   إال   الرضبات،   إن   املشــكلة  

ــذي   يجعــل   ــك   الوعــي   التاريخــي   ال ــة   كــام   تعلمــون   هــي   ذل ــة،   إن   اليهودي  اليهودي

 مــن   اليهوديــة   شــيئاً   ســابقاً   عــىل   التاريــخ،   داخــالً   فيــه،   متجــاوزاً   لــه «   ) ص . 25 (.  ومــن  

 حســن   الحــظ   فــإن   الحاخــام   جايــس   jais    هنــا،   فســيتضح   كل   يشء،   وســيصبح   شــديد  

 الجــالء    » أن   اليهوديــة   يف   جوهرهــا   حركــة   ثوريــة   ألن   األمــر   يتعلــق   بالضبــط   بتحقيــق  

 األلوهيــة   يف   الحيــاة   الدنيــا،   أي   بإقــرار   العــدل   واإلحســان «   ) ص53 (.  غــري   أن   مســألة  

 اإلحســان   هــذه   تثــري   النقــاش   وســينتهي  ) مارســيل   راجــني   M .  Rajben (  إىل   القــول : 

ــه   ــب   من ــا   نطل ــك   أنن ــى   ذل ــاً   فمعن ــودي   أن   يكــون   ثوري ــن   اليه ــب   م ــا   نطل   » إذا   كن

ــل   ــه   مســتحيل .  ب ــد   أن ــي   أعتق ــن؟   إنن ــدى .  وهــل   هــذا   ممك ــد   م  أن   يســري   إىل   أبع

 إنــه   مــن   االســتحالة   إىل   حــد   أننــي   رأيــت   حاخامــاً   داخــل   الجيــش ...  ومــن   العبــث  

ــرَّ   ــرون   م ــاركني   مي ــإن   املش ــع   ف ــود «   ) ص . 54 (.  وبالطب ــني   الجن ــاً   ب ــرى   حاخام  أن   ن

 الكــرام   عــىل   الســؤال   الــذي   يطرحــه   ســتون   Sitoun   حــول   إقحــام   الــرصاع   الطبقــي  

 يف   التفكــري   اليهــودي .  إن   هــذا   الســؤال   غــري   مالئــم،   وهــو   شــديد   الصعوبــة   بحيــث  

 إنــه   ســيفقد   النــدوة   كل   معناهــا .  لــذا   مــن   األفضــل   هــدم   األفــكار   وانتظــار   الوعــد  

 الــذي   يرضبــه   مرساهــي :  إذ   ال   ينبغــي   أن   ننــىس   أننــا   لســنا   إال   بصــدد   الجلســة   األوىل . 

ــربغ :   » إذا   كان   ــد   ســتتضح   املســألة   بشــكل   صــارخ   وســيقول   جــوزي   إيزن ــام   بع  وفي

ــل   إن   ــارة   أفضــل :   » لنق ــل «   ) ص .  105 (.  وبعب ــة   إرسائي ــي   وجــود   دول ــورة   فه ــن   ث  م

 بعــض   اليهــود   عــىل   كل   حــال،   ودون   لعــب   بالكلــامت   يعتــربون   أن   مفهــوم   الثــورة  

 مفهــوم   ثــوري «   ) ص   106 (.  ومل   ال؟   عــىل   كل   حــال   فــإن   األمــور   تســري   عــىل   أحســن  

ــل   ــار   Guittard    » إن   إرسائي ــرصح   غت ــا   ي ــا   عندم ــدوة   أوجه ــتبلغ   الن ــرام   وس ــا   ي  م

ــش   ــي :   » واآلن   هاهــو   ذا   الجي ــدل «   ) ص .  126 (  يك   يواصــل   ميّم ــة   والع  هــي   الحقيق

 اإلرسائيــيل،   ولســت   أخجــل   مــن   القــول   بأننــي   أعــرتف   لــه   بــكل   فضــل «   ) ص . 128 (. 

ــن   ــني   أم   م ــن   اليم ــم   م ــواء   أكنت ــر   فس ــل   للخط ــت   إرسائي ــد :   » إذا   تعرض ــام   بع  وفي

ــذوا   الجســم   الجامعــي   ــت   الخطــر،   وأن   تنق ــوا   العــدو   وق  اليســار   عليكــم   أن   تدفع

 لألمــة   والشــعب «  .  ويحتــد   النقــاش   حتــى   أن   إيزنــربغ   يخلــص   إىل   القــول :   » أن   يكــون  
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 املــرء   يهوديــاً،   معنــاه   أنــه   قــادر   عــىل   االحتفــاظ   باألوهــام «   ) ص . 137 (. حســناً،   بعــد  

ــاً   متنوعــة   يف   ــري   جــذري،   تابعــوا   أهداف ــا   تغي ــورة   عــىل   أنه  أن   حــدد   املشــاركون   الث

 الوقــت   ذاتــه،   مــام   أدى   إىل   بلبلــة   عامــة   كانــت   تغطيهــا    » عبقريــة «    ايزنــربغ :   » إننــي  

 أعتقــد   بــأن   الصهيونيــة   بــدت   ألغلبيتنــا   كثــورة   طبيعيــة   عرفهــا   تاريــخ   اليهــود،   ومــام  

ــك «    ــدو   كذل ــت   ال   تب ــى   وإن   كان ــورة   حت ــا   أنشــدت   أنشــودة   الث ــه   أنه  ال   جــدال   في

ــة   املعهــودة   ــه   مرساهــي   بالثق ــذي   أدىل   ب ــد   ال ــح   الجدي ــن   أغفــل   الترصي ) 114 ( ،   ول

 إياهــا،   والنغمــة   الصهيونيــة   االشــرتاكية   الواثقــة   مــن   نفســها .  فهــو   يتحــدث   بانفعــال  

 عــن   العنــف   الثــوري   ويقــول :   » إن   الجيــش   اإلرسائيــيل   هــو   النمــوذج   الــذي   ســيقتفي  

 أثــره   فيــام   بعــد،   ويف   جميــع   أرجــاء   العــامل،   كل   جيــش   ثــوري،   عندمــا   ســتتم   جميــع  

 الثــورات   وأعنــي   عندمــا   ســينتهي   عهــد   الثــورة «   ) ص   160 (  ويف   انتظــار   ذلــك،   قــام  

  Intellijuif   رئيــس   الجلســة   ليهنــئ   مرساهــي   عــىل   وعــوده،   فعينــه    » عقــالً   لليهــود 

) هكــذا   ثــم   هكــذا (.  انتهــت   املرسحيــة .  ســتار .  فلنواصــل.

يكشــف   لنــا   هــذا   الفاصــل،   مــن   املقــام   الصغــري،   عــن   محاولــة   الصهيونيــة   إعــادة  

 النظــر   يف   قضيــة   الثــورة   ويف   املاركســية   عــىل   الخصــوص .  فتــارة   يقــال   لنــا   إن   اليهوديــة  

ــام   ــام   يف   جوهره ــا (  ه ــق   له ــق   املطل ــا   التحقي ــىل   أنه ــدم   ع ــي   تق ــة  ) الت  الصهيوني

 حركتــان   ثوريتــان   مادامــت   املاهيــة،   ويف   حالــة   إرسائيــل   تســبق   الوجــود،   كــام   قــال  

 عــامر،   وال   ميكــن   لهــذه   الفكــرة   املضحكــة   إال   أن   تفــنت   العقــول   بطبيعــة   الحــال .  وتارة  

 أخــرى   يكتفــي   بالقــول   بــأن   الدولــة   اإلرسائيليــة   هــي   الثــورة   النمــوذج   وذلــك   بســبب  

 األيديولوجيــة   التــي   تعتنقهــا،   وبســبب   بنيتهــا   االجتامعيــة   العســكرية .  وهــذا   صحيــح  

ــذا   ينبغــي   دفــع   ــة :  ل ــة   اســتعامرية   امربيالي ــة،   عنرصي ــورة   وطني  مادامــت   هــذه   الث

 جميــع   الشــعوب   املفرقــة   لتقتفــي   أثــر   هــذا   النمــوذج،   وأخــرياً   يقــال   لنــا   إن   اليهودية  

 والصهيونيــة   تتعاليــان   عــىل   كل   ثــورة   وأنهــام   حركتــان   تبشــرييتان   تتجــاوزان   نطــاق  

 الحــركات   القوميــة   والتحــول   التاريخــي .  ونتيجــة   لهــذا   القــول   فــإن   دولــة   إرسائيــل  

 هــي   تجســيد   لطيبــة   يهــوه   الالمتناهيــة .  فطــوىب   ملــن   يؤمــن   بهــذا   العنــف   الضــال،  

 واللعنــة   عــىل   مــن   هــو   مثــيل   وليــس   مــن   عشــاق   صهيــون ! 

إن   الخطــاب   الصهيــوين،   مبــا   يتضمنــه   مــن   شــطحات   غنائيــة،   ينتهــي   بــأن   يبعــث  

ــدة،   ــتار   العقي ــقاءها   بس ــف   ش ــخ   وتغل ــادع   التاري ــة   تخ ــك،   فالصهيوني ــىل   الضح  ع
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 لــذا   فقــد   حكــم   عليهــا   بــأن   تــدور   يف   حلقــة   ســوء   النيــة .  إال   أن   اليهــود   املاركســيني  

 ســيعكرون   صفــو   هــذه   النشــوة . 

يلــوح   املاركســيون   الرتوتســكيون   الفرنســيون   بشــعار :   » اتبــع   ماركــس   أو   اندحــر «   

 وكثــري   مــن   اليهــود   يف   جميــع   أرجــاء   العــامل،   مقتنعــون   بهــذا   االختيــار   املتحــدي .  وهــو  

ــة،   ســواء   أكانــت   مــن   اليمــني   أم   مــن   اليســار،   ــار   مانــع   خصوصــاً   أن   الصهيوني  اختي

 تتعــارض   مــع   املاركســية .  وقــد   ســبق   أن   أرشنــا   فيــام   ســبق   أن   اليهــودي   عندمــا   يعتنق  

ــدس   ــاليث   املق ــد   الث ــايل   ض ــة   وبالت ــد   الصهيوني ــه   ض ــد   نفس ــة،   يج ــية   الثوري  املاركس

 الــذي   يهيمــن   عــىل   الــرشق   األوســط   وأعنــي   الصهيونيــة   والرجعيــة   واإلمربياليــة .  إن  

ــة   تشــرتك   فيهــا   عديــد   مــن   القوميــات،   وهــذا   منــذ   ــة   قضيــة   دولي  املســألة   اليهودي

 آالف   الســنني،   لــذا   فهــي   تــرى   أنــه   ال   ميكــن   حــل   هــذه   املســألة   إال   بالتحالــف   مــع  

 اإلمربياليــة   اإلنجليزيــة   واألمريكيــة . 

يجــد   اليهــودي   املاركــيس   نفســه   موزعــاً   بــني   مطلبــني :  رضورة   التضامــن   مــع   شــقاء  

 اليهــود،   ورضورة   تجــاوز   أيديولوجيــة   شــوفينية   عنرصيــة .  وقــد   أخذ   إســحاق   دويترش  

 عــىل   عاتقــه   تحقيــق   هــذا   املطلــب   الثــاين،   فاســتطاع   أن   يتخلــص،   أكــرث   مــن   غــريه،  

 مــن   الوعــي   الشــقي   وأن   يواجــه   الوهــم   الصهيــوين   بذلــك   الفكــر   اليهــودي   الثــوري  

 الــذي   ميتــد   مــن   ســبينوزا   إىل   فرويــد،   مــروراً   مباركــس   وروزا   لوكســامبورغ   وتروتســيك . 

ــه   ــاه   وهــو   يقــول   إن ــذي   تبن ــار   ال ــني   دويتــرش،   بشــكل   ذيك  ) 9 (  رضورة   االختي  وقــد   ب

 عندمــا   يتكلــم   فذلــك    » مــن   حيــث   هــو   ماركــيس   ينحــدر   مــن   أصــل   يهــودي   ومــن  

 أبويــن   توفيــا   بأوشــفيتز،   ومــن   أرسة   تعيــش   يف   إرسائيــل «   ) 183   التشــديد   مــن   لــدين ( 

ــارة   قدميــة   تقــول :  ــاره :  يف   التلمــود   عب ــى   اختي ــارة   أساســية   معن  وهــو   يحــدد   يف   عب

  » إن   اليهــودي   الــذي   ارتكــب   اإلثــم   يظــل   يهوديــاً .  ومــن   الواضــح   أن   فكــري   يتجــاوز  

 مفهــوم   اإلثــم   أو   الــرباءة «   ) ص . 35 (. 

يتيــح   فكــر   ماركــس   لدويتــرش   أن   يحيــط   بخصائــص   الوعــي   الشــقي،   وأن   يصــف  

 حركتــه   اليائســة   وذاتيتــه   الحمقــاء،   تلــك   الذاتيــة   التــي   تعتقــد   الصهيونيــة   أن   وجــه  

 اليهــودي   يســتعيد   عــن   طريقهــا   صورتــه   األصليــة   ووجــوده   املكتمــل،   بعــد   كل   مــا  

 ألحقــه   التاريــخ   مــن   تشــويه   بذلــك   الوجــه .  والوجــود   املكتمــل   هنــا   يــرد   إىل   وجــود  

 وهمــي   يشــكل   الحنــني   إليــه،   يف   رأي   دويتــرش،   خطــراً   ومبعثــاً   عــىل   الجنــون  فليــس  
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ــة   ــني   الذاتي ــة   ب ــة   الالمتامثل ــو   الحرك ــا   ه ــه،   وإمن ــيشء   ذات ــاً   لل ــوداً   دائري ــخ   ع  التاري

 واالختــالف .  إنــه   انــدالع   حركــة   عنيفــة   للمصادفــة   والجــواز . 

إذا   مــا   أخذنــا   فكــر   ماركــس   يف   معنــاه   القــوي،   فــإن   الــرصاع   الطبقــي   يقيــم   ذاتــاً  

 تاريخيــة   متحركــة   ال   تســتقر   يف   مركــز   بعينــه   وتخضــع   النفصــال   ال   متنــاه،   ال   يطــرح  

 يف   مســتوى   الحيــاة   األخرويــة  ) كــام   هــو   الشــأن   عنــد   النزعــة   التبشــريية   الصهيونيــة (. 

 إنــه   انفصــال   يرمــي   إىل   قلــب   الســيادة   والتملــك   العنيــف   للمجتمــع   والطبيعــة .  فمن  

 الوهــم   أن   نعتقــد   أن   بإمــكان   الجــدل   أن   يفلــت   مــن   االنفصــال .  فالجــدل،   تحديــداً،  

ــك   ــق   ذل ــن   طري ــم   ع ــال   يت ــىل   االنفص ــاء   ع ــد   أن   القض ــد   يعتق ــال .  وق ــو   االنفص  ه

  situationnistes    » ــون ــا    » املواقفي ــي   يحدده ــك   الت ــورة،   تل ــو   الث ــذي   ه ــق   ال  املطل

ــة   عــن   األفــكار،   ــا   مــن   حيــث   إنهــا   ســلطة   منفصل ــكل   أيديولوجي   » كنقــد   جــذري   ل

 وأفــكار   الســلطة   املفصولــة «  .  إنــه   إذن   التاريــخ   كانفصــال   يف   حركتــه   املزدوجــة،   حركــة  

 تطابقــه   واختالفــه .  إنــه   التاريــخ   كنقــد   يقــيض   عــىل   كل   أثــر   للمطلــق .  بهــذا   املعنــى  

ــة   ــك   مــن   وجه ــخ،   وذل ــع   التاري ــة   م ــه   اليهودي ــة   هويت ــرش   بوضــوح   عالق ــنيَّ   دويت  بَ

 نظــر   الفكــر   املاركــيس .  إن   الهويــة   املزدوجــة   التــي   يتحــدث   عنهــا   ليســت   التامثــل  

 الــرضوري   بــني   اليهوديــة   والصهيونيــة،   وإمنــا   هــي   التباعــد   واالختــالف،   إنهــا   الفــراغ  

 الــذي   يضــع   اليهوديــة   يف   عالقتهــا   مــع   ســلبها :  لــذا   فهــو   يتحــدث   عــن   الوجــود   داخــل  

 اليهوديــة   وخارجهــا . 

إنــه   تحويــل   نظــري   أســايس   تصبــح   اليهوديــة   بفضلــه   ذلــك   العنــف   القائــم   الــذي  

 تعجــز   أيــة   ســلطة   سياســية   عــن   القضــاء   عليــه .  فهــي   تصبــح   خلخلــة   ملركــز   الوجــود،  

 يظــل   معــه   البحــث   عــن   الذاتيــة   متفتحــاً   عــىل   الغــري،   وال   يتيــه   ضمــن   انعكاســات  

ــاح   عــىل   اآلخــر،   اآلخــر   مــن   حيــث   هــو   ــا .  ومجمــل   القــول   فهــو   انفت ــه   ذاته  صورت

.  لــذا   فــإن   الصهيونيــة   يف   رأي   دويتــرش  -  املاركــيس   واليهــودي  -   ممكــن   ال   متنــاه  ) 10 (

 عبــارة   عــن   مغالطــة .  فهــو   يســخر   منهــا   يف   قولــه :   » وحينئــذ،   فــإذا   مل   يكــن   الجنــس  

ــة؟   ــي   الديان ــدده   إذن؟   أه ــذي   يح ــام   ال ــودي   ف ــدد   اليه ــذي   يح ــو   ال ــرق   ه  أو   الع

ــا   ــك   فأن ــة .  ونتيجــة   ذل ــا   أؤمــن   باألممي ــة؟   فأن ــة   اليهودي ــا   ملحــد .  أهــي   القومي  فأن

 لســت   يهوديــاً   بــأي   معنــى   مــن   هذيــن   املعنيــني .  وبالرغــم   مــن   هــذا   فأنــا   يهــودي  

 لتضامنــي   الالمــرشوط   مــع   أولئــك   الذيــن   يعذبــون   ويقــى   عليهــم «   ) ص . 66 (.  وهــو  
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 يــرى   أن   مــن   الواضــح   البــني   أن   القوميــة   اإلرسائيليــة   تقــوم   عــىل   الغــزو   واالضطهــاد . 

) ص . 170 (.  وهــذا   يف   رأيــه   دليــل   عــىل   عــدم   وفــاء   اليهوديــة   الثوريــة.   ثــم   إن   هــذه  

 القوميــة   العنرصيــة   ال   تضمــن   إلرسائيــل   األمــن   والســالم   إذ   أن   مــن   املمكــن   أن  

 تتحــول   االســرتاتيجية   العامليــة   وتنقلــب .  كــام   أن   بإمــكان   البلــدان   العربيــة   أن   تنمــو  

 بالفعــل   فتذيــق   خصمهــا   أشــد   املحــن . 

ــدوده   ــة ،   ح ــة عاملي ــم نزع ــم باس ــذي   يت ــل،   ال ــح   إلرسائي ــذا   الفض ــد   أن   له بي

 النظريــة   والسياســية .  فــأن   نطلــب   مــن   إرسائيــل   أن   تنحــو   منحــى   ذا نزعــة عامليــة  

ــة .  ــراق   يف   الطوباوي ــاه   اإلغ ــوفينية   معن ــة   ش ــة   قومي ــىل   نزع ــوم   ع ــا   تق ــني   أنه  يف   ح

ــل   ــددة   يك   يقب ــروب   متع ــول   يف   ح ــي   الدخ ــل   ينبغ ــح؟   وه ــذا   صحي ــل   ه ــن   ه  ولك

ــاط   كل   أمــل   ــادل   بينهــام؟   وهــل   ينبغــي   إحب ــون   والعــرب   االعــرتاف   املتب  اإلرسائيلي

 مــن   أجــل   إحــالل   ســالم   قاتــل؟   وهــل   يلــزم   أن   منــر   مــن   االنفصــال   القــايس   يك   نلتقــي  

 أخــرياً   عنــد   االحتقــار   والحقــد؟   إن   هــذه   املســألة   مــن   الغمــوض   بحيــث   إن   الطريقــة  

 التــي   يتبعهــا   دويتــرش   ليســت   إال   دعــوة   للســالم .  وهــي   دعــوة   تصــدر   عــن   انتقــاد  

ــة   متيقظــة .  ــة .  وهــي   دعــوة   واعي ــة   الصهيوني  للوعــي   الشــقي   واأليديولوجي

لــيك   نــدرك   مغــزى   هــذه   الدعــوة   ينبغــي   أن   نتخلــص   مــن   بعــض   الخلــل   الــذي  

ــا .  ونتخــىل   عــن   إســقاط   خطيئــة   اآلخــر   عــىل   الشــعب   الفلســطيني .   أصــاب   ذاكرتن

ــة،   ــة   تســتبعد   تنكــر   هــذه   ملكيدتهــا   الغريب  أعتقــد   أن   محاكمــة   دويتــرش   للصهيوني

 تلــك   املكيــدة   التــي   تــرىض   عــن   وهمهــا   ودورانهــا   يف   حلقــة   مفرغــة،   وأعنــي   الرجــوع  

 إىل   أصــل   مطلــق   وتجــاوز   للتاريــخ   واإلميــان   بشــعب   مختــار   يف   الشــقاء   وعــن   طريــق  

 الشــقاء .  ذلــك   أن   الصهيونيــة   تحمــل   يف   ذاتهــا   انقســاماً   لتاريــخ   خــاص   محــزن   يقــيض  

 عــىل   جســد   أولئــك   الذيــن   عاشــوه،    » إنهــا   لحقيقــة   مأســاوية   مهولــة   أن   يكــون   هتلــر 

ــة .  وينبغــي   ــة   اليهودي ــد   الذاتي ــذي   ســاهم   أكــرث   مــن   غــريه   يف   إعــادة   تحدي  هــو   ال

 علينــا   أن   نضــع   هــذا   العمــل   مــن   بــني   انتصاراتــه   الالحقــة   ملوته .  لقــد   كانت   أوشــفيتز  

ــت   ــد   كن ــة ...  وق ــة   الحديث ــة   اليهودي ــد   واألم ــودي   الجدي ــاً   للوعــي   اليه ــاً   عنيف  مرتع

ــون   ــال   ويك ــاء   واألطف ــال   والنس ــن   الرج ــني   م ــتة   مالي ــاء   للس ــون   البق ــل   أن   يك  أفّض

ــا   حــدث،   ــم،   وحــدث   م ــد   ت ــخ   ق ــة «   ) ص . 56 (.  إال   أن   التاري ــاق   اليهودي ــاء   العتن  الفن

 ومــن   شــأن   االضطــراب   الســيايس   أن   يعكــر   صفــو   العقــول   البرشيــة .  ورمبــا   مل   يكــن   يف  
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 اســتطاعة   الوعــي   الشــقي   أن   يتجــاوز   الفظاعــة   النازيــة   وينســاها .  ولكــن   هــل   يعنــي  

 ذلــك   أن   شــقاء   الوعــي   مقصــور   عــىل   الصهيونيــة   وحدهــا؟   إن   الحاجــة   إىل   التهديــد  

 تزيــد   مــن   حــدة   الخــوف   مــن   الشــقاء .  ثــم   إن   دولــة   إرسائيــل   تتغــذى   مــن    » عــدم  

 قدرتهــا   عــىل   تربيــر   ذاتهــا «    فهــي   تؤمــن   مبصريهــا   املطلــق .  غــري   أننــا   نستشــعر   وراء  

 هــذه   الغطرســة   جهــد   شــقائها   البائــس .  وبإمكاننــا   أن   نفضــح   هــذا   العجــز   عــن   تربيــر  

 الــذات   مــن   حيــث   هــو   مغالطــة :  وهــذا   بالضبــط   مــا   يحــاول   دويتــرش   أن   يقــوم   بــه . 

 فهــو   يقــيض   عــىل   هــذا   العجــز   عندمــا   مييــز   اليهوديــة   كذاتيــة   عــن   ضاللهــا   الصهيوين،  

 فيضــع   موضــعَ   عقيــدة   الشــقاء   وعيــاً   تاريخيــاً   أكــرث   حــدة   وتفتحــاً   عــىل   اآلخــر،   وهــذا  

 يقتــيض   خلخلــة   األيديولوجيــة   الصهيونيــة   يف   أساســها   ذاتــه،   مثلــام   يســتدعي   اإلميــان  

 بتاريخيــة   جدليــة   يتحكــم   فيهــا   رصاع    » طبقــي «    قومــي   وأممــي   يف   الوقــت   ذاتــه .  إنــه  

ــاء :   » إن   الوعــي   ــة   الحمق ــول   بالذاتي ــذي   يق ــد   الالهــويت   ال ــن   التقلي  إذن انفصــال ع

ــن   ــره   التاريخــي   م ــه   يســتمد   جوه ــا   أن ــربي،   ومب ــي   ع ــل   وع ــة   إرسائي ــايف   لدول  الثق

 الكتــاب   املقــدس   والتلمــود   والشــعائر   الوســيطية،   فهــو   يتغــذى   مــن   أشــباح   املــايض «   

) ص . 71 (.  أو   بعبــارة   أكــرث   ســخرية :   » إن   إرسائيــل   دولــة   تتكــون   مــن   أشــخاص   عدميــي  

 الجــذور .  ولهــذا   فكثــرياً   مــا   يتحــدث   بشــأنها   عــن   التأصيــل «   ) ص . 115 (. 

يظــل  الجــدال   حــول   تجــاوز   الصهيونيــة      جــداالً   مفتوحــاً .  وهــو   يتوقــف   يف   جــزء  

ــني   ــل   لألمريكي ــوع   إرسائي ــد   أن   خض ــة .  بي ــطينية   والعربي ــة   الفلس ــىل   املقاوم ــه   ع  من

 معطــى   أســايس   ال   ينبغــي   اســتبعاده .  إن   وضــع   الوجــود   اإلرسائيــيل   موضــع   ســؤال،  

 معنــاه   بالنســبة   للمقاومــة   الفلســطينية   القضــاء   عــىل   الهيمنــة   األمريكيــة . 

بيــد   أن   صهاينــة   اليســار   يأبــون   إال   أن   يغضــوا   الطــرف   عــن   هــذا   املعطــى،   ومــا  

 ذلــك   إال   عالمــة   عــىل   ســوء   النيــة .  فهــل   باســتطاعتهم،   مثــالً،   أن   ينكــروا   أن   االقتصــاد  

ــه   ــذي   تقدم ــون   ال ــىل   الع ــش   ع ــه   يعي ــني   ألن ــاس   مت ــىل   أس ــوم   ع ــيل   ال   يق  اإلرسائي

 الرســاميل   األجنبيــة .  حقــاً   إن   يف   إرسائيــل   نظامــاً   جامعيــاً :  غــري   أن   الكيبوتــزم   أصبحــوا  

ــوا   ــي   كان ــم   الت ــاالت   وظيفته ــض   الح ــدوا   يف   بع ــد   فق ــش .  وق ــىل   الهام ــون   ع  يعيش

 يقومــون   بهــا،   بــل   أصبحــوا   وســيلة   للــرصاع   الطبقــي   تُســتغل   ضــد   الفلســطينيني .  إن  

 .  إرسائيــل   بلــد   ال   يعيــش   إال   عــىل   العــون   األجنبــي   دون   تبــادل   تجــاري   مــع   جريانــه) 11 ( 

 فهــل   يجهــل   اليســار   أن   االســرتاتيجية   األمريكيــة   يف   الــرشق   األوســط   تســتغل   إرسائيــل  
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 للحيلولــة   دون   منــو   النزعــات   القوميــة   التقدميــة   العربيــة،   ولضــامن   التحكــم  

 العســكري   يف   املنطقــة؟

ينبغــي   أن   نذهــب     أبعــد   مــن   هــذا،   إذ   إن   كل   مــا   قلنــاه   ال   يخفــى   عــىل  

 أحــد .  ومــا   يقتــيض   بعــض   التوضيــح   هــو   العالقــة   التــي   تربــط   إرسائيــل   بإفريقيــا  

ــن   ــس   م ــب،   وهــو   لي ــل   غري ــد   متاث ــل   واألبرتاي ــني   إرسائي ــل   ب ــة .  إن   التامث  الجنوبي

 إبــداع   خيالنــا،   ويكفــي   أن   نطلــع   بهــذا   الصــدد   عــىل   امللــف   الــذي   أعدتــه :  مجلــة 

 .Témoignage chrétien ) 21 ( 

وقــد   قــال   أحــد   الصحافيــني   عــن   األبرتايــد   وإرسائيــل   إنهــام   داود   وجوليــات   ميدان  

ــا   ــوب   إفريقي ــة   جن ــل   أن   دول ــد   يجه ــا .  ال   أح ــام   يف   إفريقي ــة   إىل   بعضه ــد   املعون  ي

 تعتنــق   فكــرة    » األمــة   اإلفريقيــة   املنفصلــة «    التــي   اختارهــا   اللــه   يك   تحمــي   الحضــارة  

 املســيحية .  وهــذا   مــا   يجــد   تعبــريه   يف   نظــام   طائفــي   عنــرصي   أبيــض   مؤســس   عــىل  

ــاس   ــامن   والكزوس ــوو   البوش ــارات   الهوتنت ــادة   حض ــىل   إب ــم   ع ــراغ   وقائ ــة   الف  نظري

ــاً واضــح  ــاً   عبودي ــم   نظام ــن   أن   تقي ــة   م ــن   الفظاع ــة   تتمك ــو .  يف   هــذه   الحال  والزول

ــة «    ــة   الخاص ــع   األرضي ــون    » القط ــا   ميتلك ــوب   إفريقي ــون   يف   جن ــامل :  فالعنرصي املع

ــة   الســوداء .  ــدي   العامل  كمصــدر   لألي

ــب   ــا   تواطــؤ   غري ــوب   إفريقي ــة   جن ــل   ودول ــة   إرسائي ــني   دول إن   هــذا   التواطــؤ   ب

 إىل   حــد   أن   فــروورد،   الوزيــر   األول   الســابق،   رصح   قائــالً :   » لقــد   انتــزع   اليهــود   أرض  

ــا   ــام .  وأن ــف   ع ــذ   أل ــا   من ــون   فيه ــوا   يعيش ــن   كان ــرب   الذي ــدي   الع ــن   أي ــل   م  إرسائي

 أوافقهــم   عــىل   ذلــك .  فهــم   مثلنــا   بلــد   أبرتايــد «  .  األمــر   واضــح   وطبيعــي   إذن،   ولســت  

 يف   حاجــة   إىل   أن   أضيــف   شــيئاً   مــن   عنــدي :  فتهكــم   التاريــخ   يســامح   الوعــي   الشــقي  

 وال   يؤاخــذه . 

صحيــح   أن   يهــود   جنــوب   إفريقيــا   ال   يســتطيعون   أن   يطلبــوا   العــون   مــن   جنــوب  

ــات   ــه .  كــام   هــو   الشــأن   بالنســبة   للوالي ــد   يف   الوقــت   ذات ــا   وينتقــدوا   األبرتاي  إفريقي

 املتحــدة   األمريكيــة،   حيــث   ينضــم   اليهــود   إىل   جانــب   البيــض،   وهــذا   يعنــي   أن  

 جامعتهــم   املحليــة   تســتفيد   مــن   النظــام   العنــرصي .  وبهــذا   املعنــى   فــإن    » الشــتات «   

ــات   الســائدة   .  ــع   األيديولوجي ــالءم   مــع   جمي  يف   مــأزق   شــديد   وهــو   مضطــر   ألن   يت

ــة   وحدهــا .  ــد   املغالطــة   األيديولوجي ــني   ال   يتوقــف   عن ــني   الدولت هــذا   التواطــؤ   ب
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ــىل   أن   ــان   ع ــني   متفق ــك   أن   الطرف ــام :  ذل ــرتاتيجي   ه ــى   اس ــىل   معن ــوي   ع ــو   ينط  فه

ــل   ــام   يتكف ــاة   الســويس   بين ــا   وقن ــىل   شــامل   إفريقي ــن   ع ــي   أن   تهيم ــل   ينبغ  إرسائي

ــة   ــبة   لسياس ــيتان   بالنس ــان   أساس ــان   نقطت ــويب .  وهات ــزء   الجن ــر   بالج ــرف   اآلخ  الط

ــة. ــة المتناهي ــة مقدس ــع رحم ــى للجمي ــرييك .  نتمن ــون   األم  البنتاغ

وهذا   مام   يفرس   عدم   الوفاء   ملاركس   وخيانة   فكره . 

فهنــاك   وقائــع   ال   ميكــن   إنكارهــا،   وهــي   تثقــل   كاهــل   دولــة   إرسائيــل .  وال   ميكــن  

ــم   إال   إذا   ــة،   الله ــر   للصهيوني ــاً   دون   أن   يتنك ــرياً   صحيح ــا   تفس ــيس   أن   يفرسه  للامرك

 أقحــم   هــذا   يف   ذاك،   فقــى   بهــذه   العمليــة   الشــنعاء   عــىل   اســتحالة   املاركســية   إىل  

 املوقــف   الصهيــوين . 

فكــام   أن   املاركســية   الثوريــة   تأخــذ   عــىل   عاتقهــا   أن   تحطــم   التشــكيلة   الرأســاملية  

 اإلمربياليــة   وتقــيض   عليهــا   يك   تحقــق   أهدافهــا   هــي،   فــإن   التحليــل   املنطقــي   يــؤدي  

 بهــا   إىل   هــدم   البنيــات   الصهيونيــة   والقضــاء   عــىل   دولــة   إرسائيــل .  وال   يتعلــق   األمــر  

 مطلقــاً   بإبــادة   الشــعب   اليهــودي،   وإمنــا   بتحطيــم   نظام   ســيطرة   سياســية   وعســكرية،  

 داخلــة   ضمــن   اســرتاتيجية   إمربياليــة   وخاضعــة   لتســيري   الدولــة   والبنتاغــون  

 واملخابــرات   األمريكيــة .  فــام   قيمــة   االســتقالل   الوهمــي   للدولــة   اإلرسائيليــة   ومــا   دوره  

ــك،   ــي   كذل ــع   ه ــع   تخض ــذا   املجتم ــة   له ــات   الداخلي ــة؟   إن   التناقض ــذه   اللعب  يف   ه

ــه   متــام   ــا   ينبغــي   أن   ندرك ــة .  وم ــا   وشــكلها   وصورهــا،   لتدخــل   اإلمربيالي  يف   إيقاعاته

 اإلدراك   هــو   هــذه   الوضعيــة   الغريبــة   التــي   تنعــدم   فيهــا   حريــة   الشــعب   اإلرسائيــيل  

 لتتحــول   إىل   خــوف   مــن   شــبح   اإلبــادة   أو   إىل   يــأس   عســكري .  أهــذا   هــو   الفــردوس  

ــردوس   ــه   ف ــان؟   إن ــويش   داي ــايش   م ــفاك   الف ــه   الس ــد   ب ــذي   وع ــوم   ال ــع   بالنج  املرص

 تجــري   فيــه   أنهــار   الدمــاء،   عــىل   عكــس   مــا   وعــد   بــه   الكتــاب   املقــدس .  أهــذا   إذن  

 هــو   املثــل   األعــىل   الصهيــوين؟

ــني   الحــل   إال   مــن   خــالل   الحــرب :  نعــم،   إن   الشــعب   اإلرسائيــيل   ال   ميكــن   أن   يتب

ــة   ــرى   الفظاع ــىل   ذك ــش   ع ــه   يعي ــريه،   ويجعلون ــوض   مص ــه   غم ــون   عن ــم   يخف  فه

 النازيــة،   واقفــاً   عنــد   اإلميــان   بأيديولوجيــة   شــوفينية   عنرصيــة .  ثــم   إنهــم   يقدمــون  

 إليــه   هــذا   االســتالب   كــام   لــو   كان   هــو   الحــل   الثــوري   الصحيــح،   والتجســيد   اإللهــي  

 للفكــر   املوســوي .  فمــن   األكيــد   أن   إرسائيــل   توجــد   اآلن   عــىل   بعــد   ألفــي   قــرن   مــن  
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 اآلخريــن   الذيــن   يجهــدون   أنفســهم   للحــاق   بهــا .  إنهــا   مــن   غــري   شــك   ثــورة   تبشــريية  

ــغ    كونيــة   تفلــت   مــن   كل   محاولــة   للتفســري   املاركــيس .  وهــي   عــىل   حــد   التعبريالبلي

 لدوفرينــوي :C.Duvernoy   » إرسائيــل هــي أول   معتنــق   للامويــة   يف   التاريــخ،   وأعنــي  

 أنهــا   ماويــة   مثــل   مــاو «  ) 13 (.  الظاهــر   أن   علينــا   أن   نعتقــد   أننــا   بصــدد   مجتمــع   لــرواد  

 الفضــاء .  ويفصــح   هــذا   الكاتــب   نفســه  ) ويقــال   إنــه   ممــول   مــن   قســم   املخابــرات  

 األمريكيــة (  عــن   اقتناعــه   العميــق   يف   قولــه :   » لقــد   تشــكلت   إرسائيــل   منــذ   ميالدهــا  

ــد   تفــوق   الحــواس،   ــق   رواف ــت   بفعــل   مصــدر   خارجــي،   وعــن   طري ــت   وتكون  وترب

 وتســمو   عــىل   اإلنســان   وأعنــي   مبــارشة   عــن   الخالــق   ذاتــه «) 14 (   .  إذا   كان   هــذا   الالهويت  

 ينتمــي   فعــالً   للمخابــرات   األمريكيــة   فســيكون   مــن   الســهل   علينــا   أن   نفهــم   طبيعــة  

ــات  ــة   التــي هــي مــن قبيــل الكائن  هــذا   املصــدر   الخارجــي ..  وطبيعــة   هــذه   الدول

فــوق األرضيــة    . 

هذا   مام   يفرس   من   جديد   عدم   الوفاء   ملاركس   وخيانة   فكره . 

ــق   الوعــي   ــات   فكرهــم   وبري ــني   متطلب ــون   ب ــإن   املاركســيني   ممزق ــك   ف ــع   ذل وم

ــل   ــة   فتجع ــوس   النازي ــتغل   كاب ــف   تس ــرف   كي ــة   تع ــة   الصهيوني ــقي .  والدعاي  الش

 منهــا   وســيلة   ضغــط   ســيايس .  ونغمتهــا   املفضلــة   هــي   أن   عــىل   العــامل   أجمــع،   وعــىل  

ــذا   ــة .  ه ــا   النازي ــي   أفرزته ــة   الت ــن   الفظاع ــروا   ع ــاً،   أن   يكف ــطينيني   خصوص  الفلس

 الضغــط   يؤثــر   أشــد   التأثــري   عــىل   اليســار .  بيــد   أن   األجيــال   السياســية   الصاعــدة   التــي  

ــة .  ــل   هــذه   العملي  تنضــم   إىل   صفــوف   اليســار،   ترفــض   مث

ــة،   يستســلمون   ولكــن   املاركســيني،   بالرغــم   مــن   معاداتهــم   الرصيحــة   للصهيوني

ــة   إرسائيــل   بحقهــا   يف   الوجــود،   مطالبــني   يف   الوقــت    لهــذا   الضغــط،   فيعرتفــون   لدول

ــر   إىل   االعــرتاف   ــة   األم ــم   يخلصــون   يف   نهاي ــودة   الشــعب   الفلســطيني .  فه ــه   بع  ذات

 باألمــر   الواقــع،   ويتخلــون   عــن   اتّبــاع   الفكــر   االنتقــادي   كــام   هــو   عنــد   ماركــس،   ذلــك  

 الفكــر   الــذي   كان   قــد   كشــف   كشــفاً   رصيحــاً   عــن   حركــة   الوعــي   الشــقي . 
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الهوامش

ــي   أقيمــت   حــول   ــدوة   الت ــه   يف   الن  ) 1 (  ف .  رايب   يف   تدخل
 اليهوديــة   والثــورة .  املنشــورات   الجامعيــة   الفرنســية  

 1972   ص   153 . 
 ) 2 (  وقــد   يعــرتض   عــيلّ   أيضــاً   بوجــود   نظــام   الجامعــات  
ــز -  ــيس .  إال   أن   الكيبوت ــار   مارك ــود   يس ــل   ووج  يف   إرسائي
 الــذي   أصبــح   مــن   قبيــل   الخرافــة -  ال   يشــكل   إال   قطاعــاً  
 صغــري   الحجــم   وهــو   يعــاين   مــن   الرأســاملية   العســكرية . 
 أمــا   فيــام   يتعلــق   باليســار   املاركــيس   فهــو   عاجــز،   وهــو  
 يجــد   نفســه   ســجني   عقــدة   اســرتاتيجية   عامليــة   تتجــاوزه  

 هــو . 
 ) 3 (  Gallimard 1962 . 
 ) 4 (  in Jeunesse et révolution,op .  cit ,  p 17 . 

  ) 5 (  cf .  “De L`écommie générale  ) un
hénélianism radical ( ” . 
  ) 6 (  The completes diaries of ,  T .  Hergl
Foundation ,  New York ,  1960 . 

  ) 7 (  “Les Juifs et le gauchisme” ,  les Nouveax
cahiers ,  n 30 ,  1972 . 

  ) 8 (  In .  Jeunesse et révolution dans la
conscience juive . 
  ) 9 (  Essais sur le probléme juif ,  Payot ,  Paris ,
 1969 . 
  ) 10 (  J .  Derrida ,  “Violence et métaphysique” 
) سبق   ذكره ( 

 ) 11 (  لنســتعرض   بعــض   املعطيــات   االقتصاديــة   كــام  
ــاميل   ــدر   الرس ــت    V.Ernest:  إن   مص ــا .  ف .  أرنس  يصفه
 والعــون   األجنبــي   كــام   أورده   العــامل   االقتصــادي  
ــايل :   اإلرسائيــيل  ) شــول   زارهــي    Shaul Zarhi(  هــو   كالت
ــا -  ــن   أوروب ــدة    04 , 2 %  م ــات   املتح ــن   الوالي  25 , 5  %  م
 مبــا   فيهــا   إصالحــات   مخلفــات   الحــرب   التــي   قامــت   بهــا  
 أملانيــا   الفيدراليــة   حتــى   ســنة   1966 -  و   5  %  مــن   جنــوب  

ــا .   إفريقي
ــاً   تلقــت   إرسائيــل   بــني   1949   و 1965  معــدل   350   مليون
 مــن   الــدوالرات،   أي   مــا   يبلــغ   6   مليــارات   مــن   الــدوالرات  
 كتمويــل   خارجــي   عــىل   شــكل   تحويــل   للرســاميل  
 طويــل   املــدى ..  إلــخ .  وإذا   أخذنــا   بعــني   االعتبــار   اإلنتــاج  
ــاراً   ــادل   24   ملي ــو   يع ــدة   وه ــس   امل ــالل   نف ــي   خ  الوطن
 مــن   الــدوالرات،   فــإن   العــون   الخارجــي   ســيكون   مبعــدل  
 52%  بالنســبة   لإلنتــاج   الوطنــي .  ارتفعــت   قيمــة   املعونــة  
ــا   ــت   يف   معدله ــدة   1961  -  1965   فبلغ ــس   امل ــالل   نف  خ

ــدوالرات   ســنوياً .  ــون   مــن   ال  500   ملي
ــدة   ــالل   امل ــوذة   خ ــارات   املأخ ــق   بالـــ   6   ملي ــام   يتعل في

 الفاصلــة   بــني   1949  -  1965   تصــدر   3 , 6   مــن   املنظــامت  
 اليهوديــة   العامليــة   و 0 , 7  مــن   املعاونــة   التقنيــة  
 واالقتصاديــة   التــي   تقدمهــا   الواليــات   املتحــدة   و1 , 7   مــن  

 إصــالح   مخلفــات   الحــرب   األملانيــا   الفيدراليــة . 
إن   البنــك   اليهــودي   الكبــري   املوجــود   بنيويــورك   هــو  
ــدي   ــي   تس ــامت   الت ــه   املنظ ــارشة   ويوج ــر   مب ــذي   يدي  ال
 املعونــات   االقتصاديــة   ومتويــل   املؤسســات   الخاصــة  

 والقيــام   بالصفقــات   املاليــة . 
إذا   أطلعنــا   عــىل   كيفيــة   تنظيــم   الحيــاة   املاليــة  
 إلرسائيــل   فإننــا   نفهــم   بســهولة   كيــف   كانــت   الربجوازيــة  
ــذي   ســمح   ــة   هــي   املحــرك   األســاس   ال ــة   العاملي  اليهودي
 بنمــو   إرسائيــل   وتحالفهــا   مــع   السياســة   االقتصاديــة  
 واأليديولوجيــة   واالســرتاتيجية   لإلمربياليــة   األمريكيــة . 

لقــد   أملــت   الحكومــة   األمريكيــة   منــذ   8491   قانونــاً  
 ترشيعيــاً   بحــث   جامعــة   اليهــود   بأمــريكا   الشــاملية   عــىل  
 اســتثامر   أموالهــا   بإرسائيــل   مــن   غــري   أن   تــؤدي   مكوســاً  
 مرتفعــة   القيمــة .   » اإلمربياليــة   يف   الــرشق   األوســط «   

 املرجــع   املذكــور   ص   33  -  34 . 
 ) Sionisme et apartheid   ) 12  عالقــات   جنــوب  
  Publication  إفريقيــا   بدولــة   إرسائيــل .  منشــورات : 
 de la Fédération des Groupes ,  Témooignage
 chrétien  ســبتمرب -  أكتوبــر،   رقــم   57 .  باريــس   1972 . 

  ) 13 (  C Duvernoy ,  “Lettre de Jérusalem á une
 demoiselle maoïste” ,  La Pensée universelle ,
 Paris ,  1972 . 

 ) 14 (  املرجع   نفسه . 
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الفصل   الخامس

عقدة   أوديب   أم   عقدة   إبراهيم؟

يف الوقــت الــذي يجعــل فيــه بعــض رجــال الالهــوت عدميــي الخــربة اإللــه معتنقاً 

للصهيونيــة  ) 1 (  فقــد   آن   األوان   لنــا   نحــن   يف   هــذا   النــص،   أن   نحــدد   طبيعــة   املســألة  

 اإلبراهيميــة   التــي   تتحكــم   بقــوة   يف   القضيــة   اإلرسائيليــة   العربيــة   وتطبعهــا .  ال   يعنــي  

 هــذا   مطلقــاً   أن   هــذه   القضيــة   ترتــد   إىل   مجــرد   جــدال   دينــي،   ولكــن   مبــا   أنهــا   تتبلــور  

 يف   عنــف   مســيطر،   فهــي   تعكــس   التاريــخ   الســيايس   للديانــات   اإلبراهيميــة   الثــالث،  

 كــام   تــربز   جــرح   القلــب   الــذي   يرســم   فيهــا . 

فباســم   إبراهيــم   يســعى   كل   خصــم   إىل   تحقيــق   وعــده   بــأن   يــرى   القــدس  

 وبعدهــا   ميــوت .  باســم   إبراهيــم   يقــوى   اإلميــان   بإلــه   منقســم،   وإليــه   تــرد   اإلقصــاءات  

ــث   الســيايس   أن   ــس   باســتطاعة   الحدي ــا .  ولي ــي   تعطــى   له ــرات   الت ــة   والتربي  املتبادل

ــويّ   لصــورة   ــه   حضــور   ق ــار .  إن ــع   دون   أن   يأخذهــا   بعــني   االعتب  يرمــي   بهــذه   الوقائ

ــه   يف   ــداً   ثقت ــاً   فاق ــارد   مضطرب ــا   كيريكغ ــف   أمامه ــي   وق ــورة   الت ــك   الص ــم،   تل  إبراهي

ــف .  ــه   الرهي  عقل
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يرحــب   إبراهيــم   بالوعــد   اإللهــي .  وبــذا   فهــو   يرســم   يف   ذاكرتنــا   تجربــة   الشــعور  

 باإلثــم   واإلحســاس   بقلــق   ال   يرحــم،   سيكشــف   فرويــد   عــن   آلياتــه   الالشــعورية .  إن  

ــل   اإلميــان  ) مــن   حيــث   ــل   أن   يرحــل   عــن   مســقط   رأســه   مقاب ــم،   عندمــا   قب  إبراهي

 هــو   خضــوع   ال   متنــاهٍ (  حــدد   مصــريه   ومصــري   أنبيــاء   جــاءوا   مــن   بعــده   يف   مفارقــة  

ــاً   عــن   شــعبه   وعــن   أرضــه   وعــن   نفســه .   حاســمة :  اإلميــان   هــو   الــذي   جعلــه   غريب

 فاإلميــان   هــو   تجربــة   املنفــى .  إنــه   عنــف   االنفصــال   الالمتناهــي،   بحيــث   إن   املؤمــن  

ــام،   وأدن   ــه   الت ــه   أن   يربهــن   عــىل   انفصال ــه،   يكــون   علي  إذا   أراد   أن   يتوجــه   نحــو   الل

 تهــور   مــن   شــأنه   أن   يعــرض   إبراهيــم   ألن   يفقــد   كل   يشء،   فــكأن   التيــه   واالنفصــال  

ــه   ــعبه   وأن   يضحــي   بابن ــر   ش ــه   أن   يهج ــال   رضــا   رب ــيك   ين ــه .  ول ــبيل   الل ــداء   يف   س  ف

 إســحاق   ويجعــل   مــن   إســامعيل   منفيــاً   يتيــامً .  لقــد   خضــع   ملشــيئة   اللــه .  وســيقول  

ــن   ــري   ع ــا   بالتكف ــمح   لن ــه   تس ــن   الل ــة   م ــة   هب ــد،   إن   الخطيئ ــام   بع ــيحيون   في  املس

ــا .   ذنوبن

ــاس   ــة   أب   اإلحس ــاميني   مكان ــي   للس ــخ   الدين ــل   التاري ــم   إذن   داخ ــل   إبراهي يحت

ــب،   وكــون   هــذا   الجــرح   مرســوماً   ــذي   يرســم   جــرح   القل ــم   ال ــق   اآلث ــب   والقل  بالذن

 عــىل   جســمي  -  فأنــا   مختــون  -  يشــكل   اســتيهاماً   يذكــرين   بجرحــي   األصــيل .  وليــس   يف  

 وســعي   أن   أفكــر   يف   إبراهيــم   أو   أحلــم   دون   أن   أذكــر   هــذا   التمــزق . 

ــر   ــع   أوام ــرشع؟   أمل   يط ــن   ال ــد   ع ــذي   مل   يح ــس   ال ــذا   القدي ــب   ه ــا   ذن ــن   م ولك

 الــرّب   يف   انفصــال   تــام   لوجــوده؟   أمل   تكــن   عبادتــه   للــه   انتحــاراً   لــكل   حــب   بــرشي؟   أمل  

 يجــازه   الــرّب   عــىل   هــذه   القســاوة   ذاتهــا؟   لقــد   ضاعــت   دمــوع   هاجــر   يف   الصحــراء،  

 بيــد   أن   قضيــة   إبراهيــم   مل   تــزل   كأنهــا   جــرح   ال   يفهــم ..  أيقــومُ   ذنــب   إبراهيــم   يف   كونه  

 جــرب   حظــه   كــام   لــو   كان   رحمــة   إلهيــة   حتــى   إذا   حاولنــا   نحــن   كذلــك   أن   نجربــه  

 لــن   يكــون   علينــا   إال   أن   نطلــب   املســتحيل؟ . 

    هــذا   الســؤال شــغل   األنبيــاء   واملتصوفــة .  فرمبــا   كان   الشــعور   بالذنــب   وتجربــة  

ــاهٍ   ــد   الجــرح   املدمــي   للوجــود،   وانفصــال   ال   متن ــه   عن ــادة   الل ــالن   يف   عب ــم   يتمث  اإلث

ــور   ال   ميحــوه   نــور   الشــمس   الــذي   ميتــص   انعكاســات   األمل .   للــذات،   مثــل   بلّ

إن   الرشيعــة   اإلبراهيميــة   تقــوم   عــىل   هــذه   النظــرة،   شــأنها   شــأن   األخــالق  

 الكانطيــة :  لــذا   فأنــا   ال   أعــرتف   لهــذه   األخــالق   بأهميتهــا   الفلســفية   املعهــودة . 
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 فالكانطيــة   ديانــة   إبراهيميــة   علامنيــة   أفرغــت   مــن   كل   عنــف   رمــزي،   وهــي   بتعبــري  

ــة .  ــة   محزن ــح،   منظوم  أص

مـا   طبيعـة   املفارقـة   اإلبراهيميـة؟   إذا   مـا   تخلينـا   عن   القـراءات   الالهوتيـة   للكتاب  

 املقـدس -  تلـك   القـراءات   التـي   أغفلت   الجانـب   الجوهري -   نجد   أنفسـنا   أمـام   قضايا  

 محـرية .  ولكـم   يدهشـني   أن   فرويـد   قـد   فضل   صورة   مـوىس   عىل   أب   األخـالق   املذنبة،  

 ومـا   أكرثهـا   انتشـاراً   يف   عرصنـا .  وحـده كيريكغـارد ارتعـش أمام مثل هـذا اللغز.

ال   يقيــم   إلــه   اليهــود  -  حســب   مــا   يرويــه   الكتــاب   املقــدس  -  تفاضال بني   إســامعيل  

 وإســحاق .  فهــو   يبــارك   هــذا   مثلــام   يبــارك   ذاك،   وعــن   طريــق   إبراهيــم   يبــارك   األمــم  

ــا   ــيل   وم ــاع   األص ــني   االنطب ــالف،   ب ــة   واالخت ــني   الذاتي ــة   ب ــذا   جدلي ــا .  ويف   ه  جميعه

 يتولــد   عنــه .  إال   أن   التفرقــة   بــني   البــرش   تطغــى   عــىل   الكتــاب   املقــدس .  وهــي   تفرقــة  

 قامئــة   عــىل   العدالــة   األبويــة .  وعــىل   ذلــك   فباســتطاعتنا   أن   نقــرأ   هــذا   الكتــاب   قــراءة  

 مغايــرة   للقــراءة   اليهوديــة .  وبهــذا   املعنــى   فــإن   املســيح   والنبــيّ   محمــد   ظــال   وفيــني  

ــاء   ــة   الحمق ــون   بالذاتي ــن   يقول ــني   الذي ــري   أن   األيديولوجي ــة .  غ  للشــفاعة   اإلبراهيمي

 عندمــا   يقلصــون   مــن   صــورة   إبراهيــم،   يقيمــون   جينيالوجيــا أخالقيــة   وفــق   ســاللة  

 عنرصيــة .  وقــد   قــام   املســيح   متمــرداً   عــىل   هــذا   التأويــل   القبــيل   ليتجــاوز   التمييــز 

 بــني   البــرش وإقصــاء بعضهــم،      وليقــول   بنزعتــه   الشــمولية . 

ــإذا   ــرية .  ف ــاومة   كب ــه   يف   مس ــل   مع ــه   يدخ ــوه،   ولكن ــد   يه ــم   بوع ــب   إبراهي يرح

ــه،   ــة   حيات ــه   ببقي ــه   وينبئ ــه   عــن   أن   يكشــف   إلبراهيــم   عــام   ســيحصل   ل ــع   اإلل  امتن

 فــإن   إبراهيــم   مــن   جهتــه   يُذكــر   اإللــه   مبــا   تقــوم   عليــه   أخالقــه   وباإلثــم   الــذي   قــد  

 يقرتفــه .  وإذ   يســاوم   يف   مصــريه   فهــو   يســاوم   يف   مصــري   إلهــه .  وهــذا   مــا   أُطلِــق   عليــه  

ــة  ــق لعب ــدد   وف ــو   يتح ــدة .  وه ــة   واح ــى   دفع ــم   ال   يعط ــم .  إن   اإلث ــان   إبراهي  ره

شــطرنج و   حســاب   أخالقــي .  فإبراهيــم   ال   ينفــك   عــن   توجيــه   هــذا   الســؤال   ليهــوه : 

ــار   مــع   األثيــم«؟   فــريد   يهــوه   باقــرتاح   آخــر   للمســاومة ...  ــك   الب   » أتهل

إن   ارتحــال   إبراهيــم   خــارج   موطنــه   محنــة   يف   مســتوى   الوعــد   اإللهــي،   ويف   الوقت  

ــا   نعجــب   بحكمــة   هــذا   ــه   مخاطــرة   ترمــي   بنفســها   يف   املجهــول،   حتــى   وإن   كن  ذات

 الشــيخ   الــذي   مــات   عــن   571   ســنة    » بشــيبة   صالحــة،   شــيخاً   قــد   شــبع   مــن   الحيــاة«،  

 فننــىس   يأســه   القاتــل   ووحدتــه   العازلــة   . 
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صحيــح   أن   إبراهيــم   قــد   ربــح   الرهــان   حســب   مــا   يرويــه   الكتــاب   املقــدس .  ولكــن  

ــري   وجــوده   ــى،   غ ــم   باملنف ــوه   إبراهي ــر   يه ــا   أم ــم .  فعندم ــاد   باإلث ــل   شــعور   ح  مقاب

 وهويتــه،   وغــري   صورتــه   عــن   طريــق   جــرح   مــزدوج :  جــرح   جســمه  ) تصــور   أن   ختــان  

ــة   ــذه   املحن ــد   ه ــمه .  وبع ــرح   اس ــعني (  وج ــعة   والتس ــو   يف   التاس ــم   كان   وه  إبراهي

 يصبــح   أبــرام   إبراهيــم   وتصبــح   ســاراي   ســارة . 

ليــس   مــن   شــك   يف   أن   هــذه   األمــور   معروفــة   أشــد   املعرفــة .  ولكــن   ملــاذا   نتنــاىس  

 أن   إبراهيــم   عــاش   مــع   زوجتــه   عالقــة   محرمــة؟   ملــاذا   نغفــل   هــذا   األمــر   األســاس؟  

 وحتــى   فرويــد،   حســب   مــا   أعلــم،   ال   يشــري   إىل   هــذا،   عــىل   الرغــم   مــن   أن   إبراهيــم،  

 حســب   روايــة   الكتــاب   املقــدس،   يقــول   ألبيملــك :   » هــي   أختــي،   ابنــة   أيب   غــري   أنهــا  

 ليســت   ابنــة   أمــي   فصــارت   امــرأة   يل «  ) 2 (.  صحيــح   أنــه   اختــالف   يف   الدرجــة،   ولكــن  

ــا   ــذا   يذكرن ــداً،   وه ــر،   تنجــب   ول ــة   العاق ــارة،   املحرم ــال .  فس ــذه   الح ــىل   ه ــر   ع  األم

 مبيــالد   املســيح ... 

غــري   أن   األمــر   املثــري   يف   قلــق   ســارة   وغريتهــا   هــو   ضحكتهــا   يف   الصحــراء ..  عندمــا  

 علمــت   بــرشى   كونهــا   حامــالً،   ويف   هــذه   الضحكــة   ســيولد   إســحاق   مبعجــزة . 

نعلــم   أن   إبراهيــم   كان   كلــام   واجــه   صعوبــة،   احتمــى   بزوجتــه   وادعــى   أنــه   أخــو  

 ســارة،   فلــامذا   مثــل   هــذا   التنكــر؟   أهــو   إخفــاء   للــزواج   املحارمــي؟   تلــك،   عــىل   أيــة  

 حــال،   هــي   وجهــة   نظــري . 

فــإذا   ســلمنا   بهــذا   االفــرتاض،   ســهل   علينــا   أن   نــدرك   مغــزى   فديــة   إســحاق   ونفــي  

 إســامعيل،   وأن   نفهــم   بصفــة   أعــم،   االزدواجيــة   التــي   تفصــم   األيديولوجيــة   األبويــة  

ــو   ــذا   النح ــىل   ه ــة،   وع ــدم   والنطف ــق   ال ــن   طري ــال   صــويف   ع ــا   انتق ــث   إنه ــن   حي  م

 تتخــذ   ازدواجيــة   الســاللة   اإلبراهيميــة   معنــى   آخــر . 

مــن   املؤكــد   أن   البنيــة   اإلبراهيميــة   تقــرأ   حســب   حركــة   انفصــال   تضــع   إبراهيــم  

ــر.   ــب   اآلخ ــامعيل   يف   الجان ــر   وإس ــم   وهاج ــب،   وإبراهي ــحاق   يف   جان ــارة   وإس  وس

 بذلــك   تتــوزع   الســاللة   األبويــة   وفــق   حركتــني :  ذريــة   قامئــة   عــىل   املرشوعيــة   األبويــة  

 والــزواج   باملحــارم   يجرحهــا   الفــداء   الرمــزي   إلســحاق،   وذريــة   أخــرى   أنجبتهــا   األَمــة  

 هاجــر   ســتكون   ذات   نســل   تائــه   آثــم . 

تتحــدد النزعــة   األبويــة   اإلبراهيميــة   بفعــل   هــذه   القطيعــة .  وتصــف   األســطورة  
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 انعكاســات   هــذا   االنفصــام   أحســن   الوصــف .  غــري   أن   الــزواج   املحارمــي   الــذي   أرشت  

ــه   التفســري   الالهــويت   فيــام   بعــد،   وهــو   ــأت   يف   النــص   عرضــاً   بحيــث   حجب ــه   مل   ي  إلي

ــة   ــك   ألن   رغب ــريف .  ذل ــاه   الح ــذه   يف   معن ــي   أن   نأخ ــا   ينبغ ــز :  وإمن ــرد   رم ــس   مج  لي

 إبراهيــم،   مثلهــا   مثــل   أيــة   رغبــة،   محرمــة   ومســتحيلة .  وهــي   تنقســم   بفعــل   هــذه  

ــذي   يرســم   الوجــود   ــه   والرشيعــة (  هــو   ال ــق  ) الل  االســتحالة .  كــام   أن   الخــارج   املطل

 ككتابــة   عــىل   الرمــال .  إن   الخــارج -  املطلــق   هــو   الــذي   يقيــم   الوجــود   عــىل   االنفصــال.  

 وحينئــذ   يكــون   الــزواج   املحارمــي   هــو   الحــد   القاطــع   اآلثــم .  وهــو   ال   يفــرس   شــيئاً   يف  

ــه   ــاب   املقــدس،   فيجعل ــم   يف   الكت ــة   الشــعور   باإلث ــه   يغــري   مــن   منزل ــه،   لكن  حــد   ذات

ــا   ــي .  إن   م ــد   اإلله ــاف   إىل   الوع ــى   ينض ــف   للمعن ــى،   يف   عن ــالف   املعن ــاً   يف   اخت  قامئ

ــيشء   ــان   ال ــة   يعني ــم   والغرب ــده  ) واإلث ــه   وبل ــاً   آمثــاً   نحــو   أهل ــم   غريب  يجعــل   إبراهي

 نفســه   مــا   دام   الشــعور   بالذنــب   انفصــاالً   وتعارضــاً   مــع   الطبيعــة   كــام   يقــول   جــورج  

 باتــاي ( ،   هــو   ازدواجيــة   كالم   اللــه   فيــه .  فازدواجيــة   الخــارج   املطلــق   هــي   التــي   تقيــم  

ــا،   ــا   وإقالقن  الشــعور   باإلثــم   وتفــرسه .  وعندمــا   يكــف   الخــارج   املطلــق   عــن   تعذيبن

 ميحــى   شــعورنا   بالذنــب . 

ــىل   ــل   ع ــة   وكدلي ــة   كمحن ــان   الرغب ــم   تيه ــىل   إبراهي ــق   ع ــارج   املطل ــرض   الخ يف

ــه   الالنهــايئ .  وهــذا   أيضــاً   مــا   يفرضــه   قانــون   الصحــراء :  فليــس   يف   اســتطاعة    انفصال

ــع   ــه   ويتجــه   صــوب   رساب   الوجــود   ويضي  املــرء   يف   هــذا   الفضــاء   القاحــل   إال   أن   يتي

ــرث عــرسا ً.  ــر   أك ــوغ   املوطــن   األصــيل   وإدراك   الكــون   أم ــه،   إذ   إن   بل  في

ــن   ــىل   اآلخري ــرض   ع ــي   فيف ــد   اإلله ــق   الوع ــب   يف   ح ــه   مذن ــم   أن ــعر   إبراهي يش

ــق   ــامعيل  ) وف ــر   وإس ــب   هاج ــاً   فيعاق ــاً   متناقض ــوه،   موقف ــه   يه ــه،   كأن ــىل   نفس  وع

ــص   ــحاق،   فيتخل ــي   بإس ــل   أن   يضح ــه   يقب ــىل   إمث ــازى   ع ــا   يج ــة   رضورة؟ (.  وعندم  أي

 مــن   شــعوره   باإلثــم   وتنقلــب   قســاوته   إىل   ســالم   باطنــي .  هــذا   التناقــض   هــو   الــذي  

ــاب   املقــدس .  ــول   الكت ــام   يق ــب   ك  سريســم   جــرح   القل

ــق،   فهــو   ال   يقتــرص   عــىل   الفصــل   الحاســم   مبــا   أن   الــرشع   اإللهــي   عســري   التطبي

 وإمنــا   يــدع   مجــاالً   للمخاطــرة،   واالختــالف   ومنفــى   الوجــود .  وعــن   هــذا   االنفصــال  

 الدامــي   ينبعــث   النظــام   وحركاتــه   اآلمــرة .  وهــذا   هــو   شــأن   الختــان   والجــرح   كعالمــة  

 عــىل   العهــد،   فهــو   ال   يقــيض   عــىل   الرغبــة   املحارميــة،   وإمنــا   يبقي   عليهــا   يف   اســتحالتها،  
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 ويؤصلهــا   يف   خــارج   مطلــق   ال   محــدود .  فالختــان   وافتــداء   إســحاق   والخبــاء   املحارمي،  

 كل   هــذا   رضب   للعهــد   الــذي   هــو   منبــع   اإلحســاس   اإلبراهيمــي   باإلثــم .  إن   تجربــة  

 إبراهيــم   ترســم   يف   الوعــي   الدينــي   للســاميني،   تلــك   القطيعــة   بــني   هويتــني،   وذلــك  

 االنفصــال   الالمحــدود   للوجــود ) 3 (. 

ــالث   ــات   الث ــل   الديان ــت   ردود   فع ــم،   كان ــي   باإلث ــعور   اإلبراهيم ــذا   الش ــام   ه أم

 مخالفــة   ومتضاربــة .  فاليهوديــة   تــرى   أن   قــدر   إبراهيــم   هــو   مصــري   إرسائيــل .  فعندمــا  

 اختــار   اللــه   هــذا   الشــعب   منحــه   فضــالً   أبديــاً،   وفــرض   عليــه   يف   الوقــت   ذاتــه   تجربــة  

 الشــقاء . 

إنــه   شــعب   مختــار،   شــعب   حكــم   عليــه   أن   يكــون   مختــاراً،   وأن   يعــاين   مــن   هــذا  

 االمتيــاز   أشــد   اآلالم .  إنــه   شــعب   مختــار   ومعــذب،   وهــذا   مــا   يــزال   إىل   اليــوم   يســبب  

 قلقــاً   مذنبــاً   يبعــث   عــىل   الرعــب . 

إن   إرسائيــل   تربــط   مصريهــا   بإبراهيــم   الــذي   يفاضــل   بــني   ولديــه   ومييــز   أحدهــام  

 عــن   اآلخــر .  وبهــذا   املعنــى   فــإن   الصهيونيــة   تــردد   التأويــل   العنــرصي   الــذي   يتبنــاه  

 كثــري   مــن   رجــال   الديــن   اليهــود   الذيــن   يقولــون   بــكل   رصاحــة   إن   اإلنســانية   مقســمة  

ــامء   ــار :   » إن   الس ــفر   األحب ــرأ   يف   س ــا   نق ــل   إنن ــي .  ب ــم   الباق ــل   ث ــني :  إرسائي  إىل   كيان

 واألرض   مل   يخلقــا   إال   إرضــاء   إلرسائيــل «  .  ومــا   زال   هــذ   االعتقــاد   راســخاً   يف   األذهــان،  

ــة   ــة   أيديولوجي ــذه   الكيفي ــون   به ــن   يعتنق ــود   الذي ــد   بعــض   مالحــدة   اليه ــى   عن  حت

ــة .   مغرقــة   يف   العنرصي

باســم إبراهيــم تــربر دولــة إرسائيــل اليــوم    اضطهاداتهــا   للشــعب   الفلســطيني  

 وتصفيتهــا   لــه   .  غــري   أن   إبراهيــم   ليــس   وقفــاً   عــىل   اليهــود .  هــو   أيضــاً   نبــي   اإلســالم  

.  وقــد   ذكــر   لــوي   ماســينيون   الذي   يشــعر    والعروبــة   وهــو   مؤســس   األبويــة   الســامية) 4 ( 

ــدأ   ــرب   يب ــخ   الع ــال :   » إن   تاري ــة   فق ــة   املجروح ــذه   الذاتي ــطينية،   به ــاة   الفلس  باملأس

ــة   ــدس .  واللغ ــاب   املق ــذرف   يف   الكت ــي   ت ــوع   الت ــي   أوىل   الدم ــر .  وه ــوع   هاج  بدم

ــد   ــه   بعي ــون   أن   الل ــن   يعلم ــك   الذي ــة   أولئ ــا   لغ ــوع،   إنه ــة   الدم ــي   لغ ــة   ه  العربي

ــذي   ــب   ال ــل   ذاك   الغري ــه   يظ ــا   فإن ــل   فين ــا   ح ــإذا   م ــرياً .  ف ــك   لخ ــال   وأن   يف   ذل  املن

ــل،   ــني   لحظــات   العم ــه   االســرتاحة   ب ــا   تحدث ــة،   عــىل   نحــو   م ــا   العادي  يصــدع   حياتن

 وهومــا   يفتــأ   أن   يذهــب ...  «  ) 5 (.  ثــم   يذهــب ...  بيــد   أن   دمــوع   هاجــر   ليســت   بالنســبة  
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 للفلســطينيني   دمــوع   الحنــني   الــذي   يتحــدث   عنــه   الكتــاب   املقــدس،   بــل   إنهــا   عالمــة  

 عــىل   الســعر   الــذي   توالهــم   واالحتقــار   الــذي   يشــعرون   بــه   مــن   جــراء   مــا   أحدثــه  

ــة .  ــة   العربي ــة   والرجعي ــة   واإلمربيالي ــني   الصهيوني  الحلــف   املقــدس   ب

ــة   هاجــر   تثــري   عواطفــي،   إال   أننــي   ال   أســتطيع   أن   أقــف   وبالرغــم   مــن   أن   حكاي

 باكيــاً   أمــام   تصفيــة   الشــعب   الفلســطيني   كــام   أننــي   ال   أعتقــد،   مثــل   م .  حايــك   بــأن  

 األســالم   قتــل   األب   يك   يتــزوج   األم  ) أم،   أمــة () 6 (...  ويــذرف   الدمــوع .  أيكــون   األمــر   عــىل  

ــي   ــا !  ومبــا   أنن ــوم   يف   قاعــة   أوالمبي ــة   ألم   كلث  هــذه   الحــال   شــأن   الدمــوع   اإلبراهيمي

 أقــرب   إىل   املتصوفــة   منــي   إىل   الرهبــان  ) إذ   إن   كل   فكــر   دينــي   ينقســم   إىل   الهــوت  

 وتصــوف (  فأنــا   أتحــرق   وال   أذرف   الدمــوع   الباطنيــة   التــي   يبعــث   عــن   طريقهــا   أمل  

 أبيــض   الوجــد   أو   الضحــك ...  أو   القتــل . 

ــة   أو   ــاً   لليهودي ــس   معادي ــالم   لي ــإن   اإلس ــع   ف ــك :   » يف   الواق ــول   حاي ــل. يق لنواص

 املســيحية   وال   هوضدهــام   «  ) 7 (.  إن   محمــدا،ً   الــذي   تــأىب   الجامعــة   اليهوديــة   أن   تعــرتف  

 بــه،   يحــدد   عالقتــه   بالديانــات   األخــرى   بــأن   يربــط   اإلســالم   بإبراهيــم،   وبهــذا   فهــو  

 يجعــل   مــن   األنبيــاء   الســابقني   عليــه    » مجــرد   طريــق   نحــو   البعثــة   املحمديــة «  .  فــإذا  

 كان   املســيح   يتجــاوز   امتيــاز   إرسائيــل   عــن   طريــق   التضحيــة   بجســمه   والقــول   بإميــان  

ــق .  ــي   مطل ــالق   إبراهيم ــة   بانغ ــدة   اليهودي ــارص   العقي ــداً   يح ــإن   محم ــمويل،   ف  ش

 فضــد   التمييــز   والفصــل   يقيــم   الحصــار .  بيــد   أن   دولــة   إرسائيــل،   تريــد   بفضــل   الربكــة  

 اإلمربياليــة،   أن   تــرضب   حصــاراً   أوســع،   إىل   حــد   أننــا   نعجــز   عــن   تحديــد   كبــش   الفــداء  

ــعب   ــو   الش ــطيني   أم   ه ــعب   الفلس ــو   الش ــة :  أه ــرتاتيجية   املعمم ــذه   االس  يف   كل   ه

 اإلرسائيــيل .  لــذا   فــإن   املســيحيني   املناهضــني   للصهيونيــة،   بعــد   أن   أبــدوا   بعــض   الــرتدد  

ــوا   مــن   ــوا   إىل   أن   يجعل ــل،   انته ــة   إرسائي ــف   ضــد   دول ــق   باســتعامل   العن ــام   يتعل  في

 املســيح   غيفــارا   عــرصه   بحيــث   إن   اســرتاتيجيته   الدقيقــة   كانــت   تخضــع،   يف   نظرهــم،  

 لقاعــدة   الصينــي   ســون   تســو :   » ينبغــي   أن   نقهــر   العــدو   دون   أن   نعلــن   عليــه  

 الحــرب «  .  وهــذا   يعنــي   القضــاء   عليــه   بوســائل   رسيــة   ال   تــدرك،   أي   هزمــه   باطنيــاً . 

ــن   ــادة   العســكريون   املســيحيون   م ــي   يســتخلصها   الق ــربة   املزدوجــة   الت  وهــذه   الع

 املســيح   ومــن   ســون   تســو  ) يــا   لــه   مــن   لقــاء   غريــب !(  تظــل   غــري   واضحــة   بالنســبة  

 إليهــم   وخصوصــاً   بالنســبة   للجــرنال   املســيحي   دوغــول .. 
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يــرد   محمــد   عــىل   كل   ذلــك   بــأن   يؤكــد   هويتــه   اإلبراهيميــة،   كان   يهــوه   قــد   فضــل  

 إســحاق   عــىل   إســامعيل .  لكــن   اللــه   أعــاد   يف   اإلســالم   للنظــام   األبــوي   األصــيل   مكانتــه  

 ومحــا   بذلــك   دمــوع   هاجــر   التــي   أذلهــا   إبراهيــم .  وإن   القــرآن   إذ   يعــرتف   باألنبيــاء  

ــد   ــريب   الطري ــعب   الع ــد   للش ــي،   ويعي ــد   اإلله ــوم   الوع ــن   مفه ــع   م ــابقني   يوس  الس

 مكانتــه،   ذلــك   الشــعب   الــذي   ينحــدر   مــن   إبراهيــم   وإســامعيل   اليتيــم   املنفــي .  وقــد  

ــي   عاشــها   محمــد   إىل   حــد   مكــن   ــة «    الت ــاة   املتنقل ــان    » الحي ــان   العالمت  طبعــت   هات

 ميشــال   حايــك   مــن   أن   يكتــب :   » لقــد   تولــد   اإلســالم   عــن   هــذا   الطــرد   املــزدوج   الــذي  

ــه   ــم .  غــري   أن   اإلســالم   ذات ــة   واملســيحية   باســم   إبراهي ــه   الكنيســة   اليهودي  قامــت   ب

 يتكلــم   هــو   أيضــاً   باســم   إبراهيــم «) 8 (  . 

لقــد   شــد   محمــد   مصــريه   إىل   قــدر   إبراهيــم   إىل   حــد   أنــه   أطلــق   هــذا   االســم   عــىل  

ــد   نفســه   ــخ   يعي ــة (.  فالتاري ــة   ماري ــة   القبطي ــه   مــن   األَم ــذي   أنجب ــد  ) ال ــه   الوحي  ابن

ــر   بالوعــد   اإللهــي   ويرســمه   عــىل   ــذي   يذك ــم   ال ــق   اســم   إبراهي  ويســتمر   عــن   طري

ــق   ــن   طري ــم   ع ــم   أن   االنتســاب   إىل   اإلســالم   ال   يت ــع   العل ــذا   م  شــجرة   األنســاب .  ه

 التجســيد  ) املســيح (  بــل   عــن   طريــق   تجربــة   إميــان   باطنــي   وانفصــال   صــويف   للوجود . 

ــاً   فيصبــح   إبراهيــم    » حنيفــاً «    يغــري   القــرآن   مــن   صــورة   إبراهيــم   تغيــرياً   جوهري

 أي   أول   مــن   أســلم .  ولفــظ   حنيــف  ) وقــد   تضاربــت   اآلراء   حــول   أصلــه (  يــدل   أساســاً  

ــف   ــإن   الحني ــة   أدق   ف ــان،   وبصف ــل   االنفصــال   واالنقســام،   والجــرح   والخت ــىل   فع  ع

ــث   اإلميــان   يف   ــه   يب ــه   تائ ــد .  إن ــني   نحــو   شــاطئ   اإلميــان   والتوحي ــود   الوثني ــر   يق  عاب

ــرش   ــة   ن ــه   عملي ــن   طريق ــدد   ع ــزق   تتح ــالف   مم ــق   اخت ــن   طري ــاس   ع ــوب   الن  قل

ــم .  ــالق   اإلث ــم   أخ ــود   ورس ــام   الوج ــا   انقس ــلوك   هن ــى   الس ــة .  ومعن ــة   اإللهي  الرشيع

 ذلــك   أن   الوعــد   اإللهــي   يســبق   الوعــي   الشــقي .  إنــه   نقطــة   االنفصــال   التــي   تصبــح  

 الخطيئــة   عندهــا   وضعــاً   يقــف   فيــه   اإلنســان   أمــام   اللــه   ويســلم  ) 9 (  ويخضــع   لإلميــان  

 ويتبعــه،   بحيــث   تؤســس   الســيادة   الشــعور   بالذنــب .  غــري   أن   القــرآن   الــذي   يتحــدث  

 عــن   اإلثــم   أكــرث   مــام   يتحــدث   عــن   الشــعور   بالذنــب   قــد   خفــف   مــن   حــدة   الوعــي  

 الشــقي،   بــل   إنــه وعــد   املؤمــن   بنعمــة   خالــدة . 

ــه   ــم .  إال   أن ــة   إبراهي ــاً   بتضحي ــو   أيض ــول   ه ــالم   يق ــك   يف   أن   اإلس ــن   ش ــس   م لي

 يغــري   مــن   موضعهــا   فيجعلهــا   يف   معبــد   مكــة   عوضــاً   عــن   جبــل   موريــة،   كــام   يقــول  
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 الكتــاب   املقــدس .  وهــو   تغيــري   أســايس   ألن   اإلســالم   يديــر   وجــه   املســلم   نحــو   اتجــاه  

 كــوين   آخــر .  ويف   هــذا   الــدوران   يرتســم   جــرح   الجســد   والقلــب .  كــام   لــو   أن   الكتــاب  

 يعكــس،   مثــل   البلــور،   انقســام   الســامء . 

ــة   إبراهيــم   توصــف   عــن   ــالً   آخــر   لصــورة   إبراهيــم :  فتضحي ــاك   تحوي ثــم   إن   هن

ــا   بنــي   إين   أرى   يف   املنــام   أين   ــغ   معــه   الســعي   قــال   ي  طريــق   حلــم   مبــرش :   » فلــام   بل

 أذبحــك   فانظــر   مــاذا   تــرى،   قــال   يــا   أبــت   افعــل   مــا   تؤمــر   ســتجدين   إن   شــاء   اللــه  

 مــن   الصابريــن .  فلــام   أســلام   وتلــه   للجبــني .  ونادينــاه   أن   يــا   إبراهيــم،   قــد   صّدقــت  

ــح   ــاه   بذب ــني .  وفدين ــالء   املب ــو   الب ــك   نجــزي   املحســنني .  إن   هــذا   له ــا   كذل ــا   إن  الرؤي

ــرآن   ــه   إىل   أن   الق ــىل   إبراهيم «  ) 10 (. لننتب ــالم   ع ــن .  س ــه   يف   اآلخري ــا   علي ــم .  وتركن  عظي

 يتحــدث   عــن   ذريــة   إبراهيــم   ال   عــن   إســحاق   وإســامعيل :  وبهــذه   التســمية   العامــة  

 يبــارك   اللــه   االبنــني   ويقدمهــام   لألضحيــة .  وهــذا   يخالــف   التأويــل   الــذي   تقــول   بــه  

ــة .   اليهودي

ــام   ــه   فيصــدع   ذاته ــم   وابن ــم   يف   إبراهي ــرى   الحل ــذي   ي ــو   ال ــق   ه ــارج   املطل فالخ

ــذات   ــث   إن   ال ــة   بحي ــر   بالتضحي ــم   ويأم ــارج   يحل ــام .  إن   الخ ــىل   وثنيته ــيض   ع  ويق

 الحاملــة   فينــا   تخفــى   عــىل   ال   شــعورنا   وترســم   قوانينــه .  إن   هــذا   الحلــم   حضــور   ليــيل  

 للخــارج   املطلــق،   وأثــر   متســرت   حاجــب   لهــذا   العبــور .  إنــه   جــرح   ضاللنــا   وال   شــعورنا . 

ــذي   يجعــل   ــه   هــو   ال ــور   واالنتقــال   مــن   إحســاس   بالذنــب   إىل   طاعــة   الل  هــذا   العب

 مــن   املؤمــن   موضوعــاً   لحلمــه   الــذايت   وشــبيهاً   آخــر   لذاتــه،   وكائنــاً   غريبــاً   عــن   ذاتــه . 

يطيــع   إبراهيــم   أوامــر   اللــه   ويخضــع   إلميــان   متفتــح .  واإلســالم   يعــرتف   بــأن   فــارس  

 اإلميــان   هــذا   هــو   مؤســس   الديانــات   الثــالث .  وعــىل   الرغــم   مــن   أن   ذريــة   إســامعيل  

 مــن   الناحيــة   التاريخيــة   ســاللة   عربيــة،   إال   أن   اإلســالم   يقــول   بصــدوره   عــن   إســحاق  

 وإســامعيل .  وإذا   كان   التقابــل   بــني   هذيــن   األخويــن   عنــرصاً   بنيويــاً   يف   تشــكيل   صــورة  

 إبراهيــم،   فإنــه   ال   يكــون   مــع   ذلــك   تحديــده   األســاس .  إذ   إن   هــذا   يضاعــف   الوعــد  

 اإللهــي   ويضخمــه   ليجعــل   منــه   بركــة   أعــم   وأشــمل :  ومــن   هنــا   جــاء   التقــاء   اإلســالم  

 مــع   املســيحية   يف   تفســريهام   للقضيــة   الفلســطينية . 

مــا   يثــري   االنتبــاه   هــو   أن   اإلســالم   قــد   متكــن   مــن   تأســيس   تجربــة   يعيــش   فيهــا  

 الوعــي   شــقاء   أقــل :  فاإلثــم   يف   اإلســالم   ال   يرتــد   ضــد   الــذات  ) كــام   هــو   الشــأن   عنــد  
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ــراط   يف   ــس   اإلف ــة .  فلي ــعادة   إلهي ــع   لس ــاً   كمنب ــاش   باطني ــه   ال   يع ــام   أن ــيح (  ك  املس

 اإلميــان   هــو   األمل   املفــرط .  وعليــه   فــال   مــكان   ملفهــوم   الخــالص   هنــا،   ذلــك   املفهــوم  

ــدان   ــة .  إن   العــذاب   وتزعــزع   اإلميــان   يتول ــاً   للخطيئ ــذي   يشــكل   يف   املســيحية   مثن  ال

 باألحــرى   عــن   النشــوة   الصوفيــة   يف   اإلســالم،   إىل   حــد   أن    » أبــا   الخــري «    قــد   صــاح   مبــا  

 معنــاه    » مــادام   اإلميــان   والكفــر   غــري   متشــابهني متــام التشــابه،   فــال   ميكــن   ألي   كان   أن  

 يصبــح   مســلامً   حقــاً «  .  بيــد   أن   هــذه   الوثبــة   الصوفيــة   التــي   ترحــب   بــروح   التضحيــة  

 عنــد   املســيح   ال   تلقــى   قبــوالً   لــدى   النزعــة   الســنية   الســائدة   يف   اإلســالم،   التــي   ال   تــرى  

 يف   جــرح   القلــب   عالمــة   عــىل   شــقاء   ال   متنــاه ، وال   محنــة   النــار   التــي   تهــدد   املؤمــن   يف  

 حبــه   للــه .  إن   اإلميــان   الصــويف   إعــدام   للوجــود   وقضــاء   عليــه :  إنــه   رغبــة   يف   الفنــاء،  

 وهــو   جذبــة   متحــو   اإلثــم   وترمــي   بــه   يف   رؤيــة   باهــرة   للمجهــول   واملســتحيل .  بيــد  

ــنة   ال   تقبــل   أن   يكــون   اإلميــان   تضحيــة   وانعدامــاً   للوجــود  . فليــس   اإلحســاس    أن   السُّ

ــاء،   ولكنــه   انحــدار   نحــو   خطــر   ميكــن   القضــاء   عليــه .  ــا   ســعياً   نحــو   الفن  باإلثــم   هن

 ففــي   اإلســالم   الســني   يجــد   الديــن   تصالحــه   مــع   الدنيــا   ويتعايــش   قانــون   اللــه   مــع  

ــا   يلقــي   ــاة،   ويتعايــش   متــزق   الســامء   مــع   متــزق   األرض .  إن   املســلم   هن ــم   الحي  نعي

 بالخطــأ   عــىل   اآلخــر،   وذلــك   بكيفيــة   ال   متناهيــة   بدعــوى   وحــدة   الرشيعــة   ويقينهــا . 

 وهكــذا   تحــل   تجربــة   العزلــة   محــل   الشــقاء   الالمتناهــي . 

ــه .  ــه   الل ــذي   يعــده   ب ــم   ال ــر   اإلث ــم   متحــو   أث ــأن   حكمــة   إبراهي ــرآن   ب يــرصح   الق

 وســيتمثل   جهــاد   إبراهيــم   يف   فــرض   الــرشع   اإللهــي   وإقــرار   الختــان،   والقضــاء   عــىل  

 الوثنيــة   بكــرس   مــرآة   ضاللهــا .  كــام   أن   عزلتــه   ســتظهر   يف   وجــوده   أمــام   اللــه   راكعــاً  

 إىل   األبــد   يف   اســتحالة   مطلقــة   لتقمصــه   لصــورة   اللــه .  يتجــىل   إثــم   إبراهيــم   يف   هــذا  

ــا   ــان   م ــا   رسع ــاة   الدني ــة   والحي ــع   الطبيع ــح   م ــري   أن   التصال ــام،   غ ــزال   واالنفص  االعت

 يخفــف   مــن   حــدة   ذلــك . 

هــل   باســتطاعتنا   أن   نقــول   مــع   ذلــك   بــأن   اإلســالم   ينطــوي   عــىل   وعــي   شــقي؟  

ــم،   ــة   جامحــة   يف   النعي ــه   مــن   رغب ــع،   بالرغــم   مــن   أن   اإلميــان   يتغــذى   في  كال   بالطب

 وبالرغــم   مــن   أن   االنفصــال   ال   يحــول   بــني   الرشعــي   اإللهــي   وملــذات   الحيــاة . 

 وليــس   مــن   شــك   يف   أن   الجانــب   اإليجــايب   يف   اإلســالم   يــأيت   يف   البدايــة   كاعــرتاض   عــىل  

ــو   ــب .  فه ــذا   فحس ــرد   إىل   ه ــن   أن   ي ــالم   ال   ميك ــري   أن   اإلس ــيحية .  غ ــة   واملس  اليهودي
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 يريــد   أن   يتجــاوز   اإلميــان   الشــقي   ويتعــاىل   عليــه .  إن   الرغبــة   املذنبــة   تتخــذ   شــكالً  

 مغايــراً   يف   اإلســالم .  وهــي   تتــم   عــن   طريــق   انعــزال   املؤمــن   أمــام   ذات   اللــه .  فاملســلم  

 عندمــا   يواجــه   تاريخــاً   يدوســه   ويحتقــره،   ال   يعــود   بإمكانــه   أن   يــدرك   منفــى   إميانــه  

 وانفصــال   وجــوده   اللذيــن   يزيــد   مــن   حدتهــام   عنــف   الفشــل :  ذلــك   الفشــل   الــذي  

 عجــزت   قــرون   كثــرية   مــن   االنحطــاط   عــن   أن   تقــيض   عليــه .  وهــا   هــي   ذي   اليهوديــة  

 اآلن -  التــي   اعتقــد   اإلســالم   أنــه   انتــرص   عليهــا   االنتصــار   النهــايئ -   تريــد   أن   تســاهم   يف  

 ذلــك   االحتقــار   فتعمــل   عــىل   اضطهــاد   شــعب   شــهيد .  غــري   أن   الفشــل   يظــل   غامضــاً  

 بالنســبة   لــه .  وتنكشــف   إرادة   القــوة  -  وهــي   ظاهــرة   يف   اإلميــان   اإلســالمي -   يف   عــدم  

 اكتاملهــا،   كــام   يبــدو   الحنــني   إىل   النمــوذج   األصــيل   كــام   لــو   كان   منفصــالً   عــن   التاريــخ  

 غريبــاً   عــن   ذاتــه . 

لهــذا،   تســعى   بعــض   األوســاط   املســيحية   التــي   تســاند   الفلســطينيني   إىل   أن   تنــرص  

ــذه  ــآل   املســيح . )ســأعود له ــني   مصــري   الشــعب   الفلســطيني   وم  اإلســالم   وتوحــد   ب

النقطــة(.

ــيحية،   ــع   املس ــة   م ــة   العربي ــر   املقاوم ــة   نظ ــاء   وجه ــوم   التق ــرى   الي ــا   ن ــإذا   كن ف

ــة   ــة،   وإمنــا   هــو   راجــع   ألســباب   سياســية   وتاريخي ــك   لوحدتهــام   األخروي ــس   ذل  فلي

 تعــود   إىل   رغبــة   الصهيونيــة   يف   أن   تنــزع   عــن   القــدس   وجههــا   العاملــي .  بيــد   أن   كل  

 خصــم   يــود   أن   يضفــي   عــىل   املدينــة   املقدســة   طابعــاً   إبراهيميــاً،   كل   عــىل   طريقتــه . 

 مــع   فــارق   واحــد :  وهــو   أن   املســيحيني   يعرتفــون   بالطابــع   العــريب   للمدينــة  ) ونحــن  

 نعلــم   أن   هنــاك   فلســطينيني   مســيحيني (  ويــودون   التوفيــق   بــني   عروبتهــا   وبــني   طابــع  

 إبراهيمــي   مييــز   بــني   الديانــات   الثــالث،   يك   تظــل   هــذه   املدينــة   بعيــدة   عــن   القوميــة  

 الدينيــة،   متفتحــة   عــىل   الديانــات   الثــالث   والطقــوس   التــي   تحــدد   كال   منهــا . 

يعــرتف   اإلســالم   باملســيح   دون   أن   يتبنــى   فكرتــه   عــن   الشــقاء،   وهــو   يعتقــد   أن  

ــك   ســيكون   ــه،   إذ   إن   ذل ــه   ويتخــىل   عن ــل   املســيح،   ال   ميكــن   أن   يهجــره   الل ــاً،   مث  نبي

 عالمــة   عــىل   فشــل   إلهــي .  لــذا   فــإن   اإلســالم   يلغــي   تجربــة   إثــم   املســيح   املصلــوب،  

 كــام   يرفــض   القــول   بالثالــوث   املقــدس :  غــري   أنــه   يلتقــي   مــع   املســيحية   يف   رفضهــا  

ــال   ــوم   املث ــاً   مفه ــذان   مع ــام   ينب ــد .  وه ــار   إىل   األب ــار،   واملخت ــعب   املخت ــرة   الش  لفك

ــني   تســتخلص   ــن   الديانت ــد   أن   كال   م ــر .  بي ــة   األم ــرصي   يف   نهاي ــز   والعن ــد   املمي  والعه
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 املعنــى   الــذي   ترتضيــه   مــن   هــذا   الرفــض  . فالعــرب   ينضمــون   إىل   املســيحيني   يك   يقولوا  

 بوحدتهــام،   أمــا   املســيحيون   فيعتقــدون   أن   املســيح   يتجســد   يف   الشــهيد   الفلســطيني . 

 وليــس   هــذا   مجــرد   تعبــري   مجــازي :  فمصــري   الفلســطينيني   يبــدو   للمســيحية   كتكــرار  

 للتضحيــة   التــي   قــام   بهــا   املســيح   مــن   أجــل   كل   املقهوريــن   املضطهديــن،   كــام   يبــدو  

 لهــم   أن   هــذا   اللقــاء   اإلبراهيمــي   يكشــف   مــن   جديــد   عــن   جــرح   ظهــور   املســيح،  

 وعــن   دمــوع   هاجر  وهــي   تبــيك   يف   الصحــراء   بدمــوع   النكســة ..  وكــام   يقــول   جــورج  

ــم   ــي   اس ــه ..  فيمح ــوت   الل ــد   مبلك ــيح   يع ــإن   املس ــرياً   ف ــايئ :   » وأخ ــري   غن ــرض   بتعب  خ

ــد   ــو   يجس ــيح .  فه ــه   يف   املس ــد   الل ــق   وع ــد   تحق ــوارث .  لق ــظ   ال ــي   لف  األرض   ويبق

ــم   هــي   ملكــوت   ــص   اإلنســان.   وإن   أرض   النعي ــذي   يخل ــة   يف   شــخصه .  هــو   ال  الذري

 اللــه   الــذي   نرثــه   عــن   الــروح   القــدس .  إن   اللــه   يســكن   بيننــا   ويحــل   فينــا .  والقــدس  

 الســاموي   هــو   القــدس   الحقيقــي   النهــايئ .  وتلــك   هــي    » األرض   املوعــودة « ،   وذاك   هــو  

 االنتقــال   مــن   مســتوى   الجســد   إىل   مســتوى   الــروح :  إنهــا   فصــح   خالــد «   ) 11 (.  آمــني ! 

إال   أن   الصهيونيــة   ال   تتضايــق   مــن   صــورة   محمــد   بقــدر   مــا   تنزعــج   مــن   صــورة  

 املســيح،   وهــي   تشــبه   محمــداً   بفــارس   اإلميــان   الــذي   يعيــش   الحــرب   ولــذة   العيــش . 

ــة   ــة   خاص ــت   تجرب ــام   أقام ــة   ك ــح   اليهودي ــيحية   مطم ــت   املس ــى،   حقق ــذا   املعن  به

ــح   ــد   أصب ــة .  لق ــة   إلهي ــة   إىل   طيب ــة   األمل   والخطيئ ــة   محول ــم   والخطيئ ــعور   باإلث  للش

 الوعــي   الشــقي   إذن   نعمــة   إلهيــة !  فيــا   لهــا   مــن   عبقريــة !  وبالرغــم   مــن   أن   نيتشــه  

 أخــذ   بهــذا،   فقــد   كتــب   يقــول   عــن   املســيحية :   » بأنهــا   امتــداد   ملذهــب   اللــذة   يقــوم  

ــن   ــة   ع ــن   حــدة   الخطيئ ــع   م ــت   يف   الواق ــريض «) 12 (  .  فاملســيحية   أذك ــىل   أســاس   م  ع

 طريــق   قصــص   داميــة،   كــام   أنهــا   مكنــت   الكنيســة   مــن   أن   تغــرس   اإلثــم   يف   قلــوب  

 النــاس،   بحيــث   ال   ينبغــي   للمؤمــن   أن   يتصــور   مصــريه   إال كآ  ثــم   وضيــع .  وإذا   مل  

 يعــرتف   اإلنســان   بخطيئتــه   فهــو   كائــن   ضــال .  ليــس   يف   اســتطاعته   أن   ينشــد   خــالص  

 روحــه   املســكينة .  وبــذا   تصبــح   الحيــاة   فعــالً   آمثــاً .  ولكــن   مــن   الــذي   يحــدد   تجربــة  

ــه   دون   أن   يتأكــد   هــو   مــن    متعتهــا؟   تعــني   الكنيســة   املؤمــن   عــىل   أن   يعــرتف   بذنب

ــه .  إن   وظيفــة   الكهنــوت،   ــه   مــا   دام   مضطــراً   ألن   يخضــع   ملشــيئة   الل  آالمــه   وانفصال

ــذي   ال   ينبغــي   ــم،   ال ــي   ترعــى   الوعــي   اآلث ــا   يف   اإلســالم،   هــي   الت ــي   ال   وجــود   له  الت

 أن   ينظــر   إليــه   كشــقاء،   بــل   كواجــب،   بــل   باألحــرى   كعطيــة   تفيــد   يف   ســالم   غامــض . 
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 يقــول   راهــب   مــن   رهبــان   الصحــراء   مــن   غــري   لــف   وال   دوران :   » األفضــل   أن   يكــون  

 اإلنســان   مذنبــاً   ويعــرف   أنــه   كذلــك   فيتــوب،   مــن   أن   يكــون   غــري   مذنــب   فيعتقــد  

 أنــه   خــرياً   فَعــل «  ) 13 (.  إن   اإلنســان   املســيحي   غــارق   يف   اإلثــم   ومصــريه   يتوقــف   عــىل  

ــا   ــن   عندم ــد   أن   املؤم ــه،   بي ــع   الل ــوار   م ــع   كل   ح ــة   تقط ــفي .  فالخطيئ ــو   تعس  عف

 يعــرتف   ويصــيل،   يــربئ   اللــه   ويســبح   بحمــده .  فعندمــا   يشــعر   املؤمــن   بإمثــه،   يعــرف  

 وجــوده   ويــدرك   جرحــه . 

ــز   ــد   ه ــب   ق ــة   الصل ــوره   عملي ــذي   تبل ــق   ال ــم   املطل ــن   اإلث ــوم   ع ــذا   املفه إن   ه

 اليهوديــة   وغــرّي   معنــى   الوعــد   والعهــد   اإللهيــني .  فاملســيح   يصلــب   مــن   أجــل   خــالص  

 اإلنســانية   جمعــاء .  ومثــل   هــذا   الفعــل   يديــن   اليهوديــة   إدانــة   ال   هــوادة   فيهــا،   وهــو  

ــي   ــويه   الباطن ــذا   التش ــن   ه ــدوداً .  وع ــاً   ال   مح ــربي   جرح ــي   الع ــىل   الوع ــم   ع  يرس

ــر .  ــامح   الظاه ــة   والتس ــرت   وراء   املحب ــة   يتس ــداء   لليهودي ــة   ع ــد   الكنيس ــيتولد   عن  س

ــاً   أن   ــوه،   خصوص ــام   وأال   يطيق ــذا   االته ــد   ه ــود   ض ــور   اليه ــي   أن   يث ــن   الطبيع  وم

ــة   اعتمــدت   هــذه   الحجــة .   النازي

غــري   أن   املســيحيني   يعيشــون   اليــوم   داخــل   مجتمعــات   علامنيــة   ويتــربأ   معظمهــم  

 مــن   اإلثــم   الــذي   خلفتــه   اإلبــادة   النازيــة   الشــنيعة،   كــام   مييــز   بــني   مناهضــة   اليهــود  

 ومعــاداة   الصهيونيــة .  وهــم   يعــربون   عــن   إعــادة   النظــر   هــذه   بــكل   وضــوح .  كتــب  

 ج .  كوربــون   nobroC.J    » تبعــاً   لهــذه   اإلبــادة،   وللتعجيــل   بالوضعيــة   الراهنــة   فقــد  

 اقــرتف   ظلــم   مــزدوج :  األول   ارتكبتــه   الــدول   األوروبيــة   إزاء   مواطنــي   فلســطني  

ــم   ــة   هــذا   الظل ــد   اســتعملت   املنظــامت   الصهيوني ــن   أبعــدوا   عــن   بلدهــم .  وق  الذي

ــاك   ــود،   هن ــة   لليه ــامية   املعادي ــة   الس ــة   إىل   مناهض ــاين .  فباإلضاف ــرار   الث ــيلة   إلق  وس

.  يــرى    اليــوم   مناهضــة   ضــد   العــرب   تســتحث   الوعــي   املســيحي   عــىل   الجــواب «) 14 (  

ــة   للنصــوص   املقدســة،   ــام   ســبق   أن   أوضحــت (  خيان ــة  ) ك  املســيحيون   أن   الصهيوني

 لكونهــا   تســتعمل   هــذه   النصــوص   ملــرام   عســكرية   توســعية .  وهــم   يعّدونهــا   خيانــة  

ــري   ــدان   الخ ــه   نش ــاء   ل ــتوجب   الوف ــذي   يس ــم   ال ــراً   إلبراهي ــرى،   وتنك ــاة   األخ  للحي

 للجميــع،   ال   اتخــاذ   موقــف   عنــرصي .  وبالطبــع   فهــم   يــرون   أن    » املســيح   هــو   الــذي  

 ميــس   املســيح «  .  لــذا   فإنهــم   يطالبــون   بتحالــف   ثالــث   عــن   طريــق   إقامــة   مذهــب  

 إبراهيمــي   موســع   يعــرتف   باإلســالم .  ومبــا   أنهــم   يــرون   أن   الصهيونيــة   مضــادة   للبرشى  
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 املســيحية،   يدعــون   إىل   القضــاء   عــىل   البنيــات   التــي   أقامتهــا   الصهيونيــة،   ويقولــون  

 بعروبــة   القــدس .  وبــذا   فهــم   ينضمــون   يف   النهايــة   إىل   جانــب   الفلســطينيني   الذيــن  

 يريــدون   أن   يقيمــوا   بعــد   تحريــر   البــالد،   دولــة   علامنيــة   دميوقراطيــة   تحــرتم   العقائــد . 

 ذاك   هــو   معنــى   االنضــامم   الثــاليث   تحــت   اســم   إبراهيــم . 

ــا،   ــم   ويرســم   عليه ــد   الســاميني   يف   صــورة   إبراهي ــي   يتجســد   عن إن   الــرشع   الدين

ــذا   ــم،   وه ــاس   باإلث ــة   إحس ــو   عملي ــث   ه ــن   حي ــخ   م ــوم   التاري ــة،   مفه ــذ   البداي  من

 اإلحســاس   هــو   انفصــال   للوجــود   ودليــل   عــىل   ازدواجيــة   األلوهيــة   وانفصــال   ال   متناهٍ  

 لإلنســان .  إن   صــورة   إبراهيــم   تجســد   منفــى   الــذات   واســتحالة   إرجاعهــا   إىل   هويــة  

ــذا   ــىل   ه ــرضب   ع ــاراً   ي ــدو   حص ــم   تب ــة   إبراهي ــن   أن   حكم ــم   م ــذا   بالرغ ــاء،   ه  عمي

 املنفــى،   بالرغــم   مــن   كــون   وئامهــا   وتصالحهــا   مــع   الطبيعــة   والتاريــخ   ينطويــان   عــىل  

 مفهــوم   متييــزي   تفاضــيل   عــن   العهــد   والوعــد   اإللهيــني  . وهــذا   هــو   املفهــوم   الــذي  

 تتغــذى عليــه   األيديولوجيــة   الصهيونيــة،   إن   اإلبراهيميــة   تجســد   تصوفــاً   إيجابيــاً   ال  

 ميكــن   أن   يــرد   إىل   عقــدة   أوديــب   دون   أن   يقــيض   عــىل   أساســه،   هــذا   كل   مــا   حاولنــا  

 أن   نســتعرض   خطاطتــه   يف   هــذا   املقــال   الســجايل   الصغــري) 15 ( .  وينبغــي   أن   نبــني  

 مــدى   تالقــي   هــذا   مــع   الفكــر   الفرويــدي   الــذي   ميكــن   أن   يُعــدَّ   بهــذا   املعنــى   قــراءة  

ــة   ــراءة   حــذرة   مزدوجــة :  أقحمــت   الفرويدي ــا   ق ــة   للوعــي   الشــقي .  غــري   أنه  هيجلي

ــح   أن   ــه .  صحي ــه   وتكبت ــل   تتجاهل ــه   أو   عــىل   األق ــكان   مل   تكــن   لتعرف  الفلســفة   يف   م

 نيتشــه   يثــور   عــىل   الجميــع   ويخــزي   يف   الوقــت   ذاتــه   هيجــل   وفرويــد . 

ــم   ــري   إال   إلبراهي ــي   ال   أش ــدو   أنن ــد   يب ــم،   وق ــورة   إبراهي ــن   ص ــدث   ع ــي   أتح إنن

 واحــد .  إال   أن   كالً   منــا   يبتــدع   واحــداً   يف   كل   مناســبة   ورمبــا   أكــرث   مــن   واحــد .  فالصــورة  

 ال   تــرد   هنــا   إىل   مركــز   بعينــه،   أو   كليــة   بذاتهــا .  إنهــا   ال   تــدل إال   عــىل   القــراءة   الخاصــة  

 التــي   أقرتحهــا   أنــا.   ويبــدو   أن   فرويــد   ال   يعــري   اهتاممــاً   إلبراهيــم،   وأنــه   يدخلــه   ضمــن  

 حديثــه   عــن   مــوىس   الــذي   يرســم   عــىل   صورتــه   فكــره   فيُْســقط   عليهــا   انفصالــه   هــو.  

 إال   أن   هــذا   ال   يســعفنا   يف   يشء .  فلــامذا   هــذا   النســيان   إلبراهيــم؟   أهــو   عائــد   لخــروج  

 هــذا   عــن   التفســري   األوديبــي؟   وملــاذا   هــذا   الوقــوف   عنــد   مــوىس؟   ملــاذا   يقــص   فرويد  

 بنــوع   مــن   الســهولة،   وباإلضافــة   إىل   صــورة   إبراهيــم،   صــورة   املســيح   وصــورة   اآلالم  

 التــي   يردهــا   إىل   مجــرد   حالــة   خاصــة   مــن   القانــون   املوســوي؟   أعتقــد   أن   فرويــد   قــد  
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 زاد   مــن   حــدة   الشــعور   اليهــودي   باإلثــم   يك   يتخلــص   مــن   اليهوديــة   ويتحــرر   منهــا . 

صحيــح   أن   فرويــد،   مــن   حيــث   هــو   عــامل   وملحــد  ) ولكــن   مــا   معنــى   اإللحــاد ( ؟  

 يريــد   أن   يقــيض   عــىل   كل   ديانــة   بــرد   كالم   اللــه   والنبــي   إىل   صــوت   مهلــوس،   وإرجاعــه  

ــد    إىل   خطــاب   ُعصــايب   لالشــعور   غــارق   يف   هــوة   الخــوف   الســحيقة .  يتحــدث   فروي

 خــارج   اإلبراهيميــة،   ولكــن   هــل   بإمكاننــا   أن   نفهــم   اإلحســاس   باإلثــم   كــام   هــو   عنــد  

 مــوىس،   دون   مقارنتــه   بالصــور   األخــرى   التــي   يتحــدث   عنهــا   الكتــاب   املقــدس؟   لســت  

 Mme   أعنــي   بهــذا   تطعيــم   التحليــل   باإلبراهيميــة   كــام   تعتقــد   أدامــو   ليفــي   فالنــيس 

) Adamo-Lévy Valensi  ) 16 ،   كــام   أننــي   ال   أود   أن   أحولــه   إىل   علــم   يهــودي،   وهــذا   ما  

 يرمــي   إليــه   العنرصيــون .  بيــد   أن   فرويــد   قــد   بــني   موقفــه   بصــدد   هــذه   املســألة .  كال ! 

 إننــي   أود   أساســاً   انتقــاد   مفهومــات   االنفصــال   والشــعور   باإلثــم   والوعــي   الشــقي   عــن  

 طريــق   األخــالق   الفرويديــة   التــي   غالبــاً   مــا   تبســط   وتــرد   إىل   أيديولوجيــة   أوديبيــة . 

عــىل   الرغــم   مــن   أن   فرويــد   اتخــذ   مواقــف   شــجاعة   ضــد   معــاداة   اليهوديــة  ) وقــد  

 عــان   هــو   شــخصياً   مــن   ذلــك   فتقبــل   األمــر   بنــوع   مــن   التعقــل ( ،   فــال   يبــدو   أنــه   قــد  

 فهــم   مــا   يرمــي   إليــه   املــرشوع   الصهيــوين .  ورمبــا   ظــن   أنــه   ينطــوي   عــىل   نــوع   مــن  

 النكــوص   والرجــوع   إىل   ذاتيــة   عميــاء،   وإذا   مل   يكــن   قــد   رصح   بهــذا،   فإنــه   قــد   صــدع  

 عــىل   العكــس   مــن   ذلــك،   األيديولوجيــة   الصهيونيــة،   وخلخلهــا  بــأن   زاد   اليهوديــة   إمثــاً  

 فــوق   إمثهــا .  وهــذا   هــو   مصــدر   التدخــالت   والضغــوط   التــي   قامــت   للحيلولــة   دون  

 نــرش   كتابــه   امللغــوم   عــن   مــوىس .  لقــد   أقــر   فرويــد   بيهوديتــه   و»هويتــه   الباطنيــة «   

 كانفصــال   للوجــود   يســمح   مــع   ذلــك    » بتحمــل   قســط   مــن   الظلــم «   ) 17 (  وعنــد   تحليله  

 ملناهضــة   اليهــود  ) ص .  76 (  يشــري   إىل   الشــعور   الشــعوب،   الــذي   يغــذي   الحقــد   ضــد  

 اليهــود،   دون   أن   يعــنّي   موقعــه   التاريخــي . 

ــل   األب .  ــط   بقت ــم   يرتب ــن   الشــعور   باإلث ــه،   مسلســل   م ــخ،   حســب   قول إن   التاري

 لــذا   فهــو   يــرى   أن   الــرباءة   ال   معنــى   لهــا،   بــل   إنهــا   فضيحــة   مــن   الفضائــح .  فالتاريــخ  

 يشــده   توتــر   بــني   القانــون   ومجاوزتــه،   توتــر   بــني   قــوى   الحيــاة   والبنــاء   وقــوى   الهــدم  

ــذي   ــه   الخــط   الفاصــل   ال ــاً .  إن ــه   موجــود   بينهــام   مع ــري   أصــح،   إن  والتدمــري .  أو   بتعب

ــة   واالنفصــال   الالمتناهــي،   فليــس   الوعــي   الشــقي   ــم   يف   االزدواجي ــه   اإلث  يرتســم   في

 مجــرد   متــزق   للوعــي   الدينــي،   وإمنــا   هــو   املعنــى   اليائــس   والجوهــري   للوجــود .  وإذا  
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 كان   فرويــد   يقــوم   بدراســته   عــن   مــوىس    » بنــوع   مــن   املعانــاة «    فلــم   يكــن   مقصــوده  

ــني   أن   انتقــاده   ــه   تب ــزود   مناهــيض   اليهــود   باألســلحة .  ولكــن   مبــا   أن ــك   أن   ي  مــن   ذل

 للديــن   اليهــودي   يفــرتض   انتقــاد   كل   ديــن،   فقــد   يعتقــد   أنــه   يقــدم   الخدمــة   لليهــود  

ــك   ــري   بذل ــد   اليهــود   إمثــاً   فــوق   إمثهــم،   فيث ــو   يزي ــذا   فه ــا   لغريهــم .  وبه  كــام   يقدمه

ــر   نفحــة   الحــذر   واالحــرتاس :  ــة .  إن   يف   اعرتافــه   املؤث ــة   الصهيوني  غضــب   األيديولوجي

  » مــن   غــري   معانــاة   وال   أمل «   ) ص .7  (  حقــاً :  فرمبــا   مل   يصلــب   الشــعب   اليهــودي   املســيح  

ــق   ــزدوج   يقل ــل   امل ــذا   القت ــرتاض   ه ــك .  إن   اف ــوىس   كذل ــل   م ــا   قت ــل   رمب ــب،   ب  فحس

 فرويــد   ويزعجــه   فيفصلــه   عــن   اليهوديــة .  وهــذا   هــو   ســبب   الغضــب   الــذي   أبــداه  

 رجــال   الديــن   اليهــود   وبعــض   األوســاط   الصهيونيــة   إزاءه . 

يتســاءل   فرويــد :   » مــن   أيــن   لهــذا   الشــعب   الفقــري   العاجــز   أن   يدعــي   أنــه   ابــن  

ــعوره   ــن   يف   ش ــري   تكم ــعب   الصغ ــذا   الش ــوة   ه ــد   أن   ق ــو   يعتق ــه «   ) ص . 84 (  وه  الل

 باإلثــم،   ذلــك   الشــعور   الــذي   يرتبــط   بقتــل   األب،   والخــوف   مــن   االنتقــام   الرهيــب  

 وعــودة   املكبــوت .  يبــدو   جيــداً   أن   أوديــب   يعــود   بالقوة   ليؤســس   الرشيعة   املوســوية . 

 ومــا   تجــدر   مالحظتــه   هــو   أن   فرويــد   عندمــا   أقــام   هــذا   الفــرض   األوديبــي،   لجــأ   إىل  

 نســق   مــن   الثنائيــات :  فليــس   مــوىس   مجــرد   غريــب   مــرصي   اختــار   الشــعب   املقهــور  

 يك   يصبــح   نبيــاً،   بــل   إن   اليهوديــة   ذاتهــا   أخــذت   عــن   قبيلــة   عربيــة .  فتاريــخ   اليهــود  

ــني .  إن   ــمني   ونبي ــني   وإس ــعبني   وعقيدت ــىل   ش ــوم   ع ــذري   يق ــال   ج ــة   وانفص  ازدواجي

 اليهوديــة   محاولــة   مل   يســبق   لهــا   مثيــل   لتقّمــص   ذاتيتــني   وتبنــي   هويتــني .  وإن   فعــل  

ــام   يؤســس   مفهــوم   ــذي   يشــكل   الوعــي   الشــقي،   مثل  االنفصــال   الالمتناهــي   هــو   ال

ــبح   ــن    » ش ــد   ع ــذي   تَول ــاق   ال ــك   امليث ــار،   ذل ــعب   مخت ــع   ش ــه   م ــه   وميثاق ــد   الل  عه

 الشــعور   بالذنــب «  . 

إذا   كان   فرويــد   يأخــذ   عــن   القديــس   بولــس   مــا   يذهــب   إليــه   مــن   إنــكار   مليثــاق  

ــم   ــن   تطعي ــه   م ــدف   إلي ــا   يه ــار،   وم ــعب   املخت ــرة   الش ــن   فك ــيل   ع ــان   والتخ  الخت

 اإلبراهيميــة   مبفهــوم   الخــالص   والخطيئــة   األصليــة،   فإنــه   ال   يبــدو   أنــه   يــرى   يف  

 املســيحية   مــا   عابــه   نيتشــه   عليهــا،   وانتقــده   فيهــا   بــكل   دقــة،   وأعنــي   تحويلهــا   اإلثــم  

 إىل   متعــة   مرَضيــة .  ومــن   الغريــب  ) ولكــن   أهــذا   محــض   مصادفــة؟ (  أن   يصيــب   هــذا  

ــة .  ــد،   إزاء   اليهودي ــم   فروي  اإلحســاس   املفــرط   باإلث



159

ذاك   هــو   مصــدر   عــدم   وفائــه،   وخيانتــه   التــي   ال   محيــد   عنهــا   لإلبراهيميــة  

 الصهيونيــة .

  وبعد : 

اآلن   وقــد   أوشــك   هــذا   املقــال   الســجايل   عــىل   نهايتــه   فإننــي   أنظــر   بعــني   ملؤهــا  

 الحــزن   واألىس   إىل   مصــري   هذيــن   الشــعبني   الصغرييــن،   الشــعب   اإلرسائيــيل   والشــعب  

 الفلســطيني،   اللذيــن   يســيطر   أحدهــام   عــىل   اآلخــر   ســيطرة   تثــري   الغضــب،   واللذيــن  

 ُوصــام   معــاً   بعقوبــة   الوجــود،   وتـُـركا   لعبــث   الــدول   العظمــى   وحمقهــا .  إنهــام   يتأملان  

 معــاً   أملــاً   مســعوراً   ويطالبــان   باالنتقــام .   وعندمــا   ســتصبح   الــدول   العظمــى   يف   هــذا  

ــن   الشــعبني؟   ــآل   هذي ــامذا   ســيكون   م ــت   مــى،   ف ــن   أي   وق ــرث   ضــالالً   م ــامل   أك  الع

 ومــاذا   ســيكون   رد   الفعــل   إزاء   عزلتهــام   ومتزقهــام؟   وإذا   كنــت   أرفــع  ضــد   الصهيونيــة  

ــم   ــم .  لكننــي   أعل  ،قســاوة   ســاخرة،   فألننــي   أســعى   بــكل   جوارحــي   نحــو   محــو   اإلث

 يف   الوقــت   ذاتــه   أن   الظلــم   ال   يواجــه   إال   بالعنــف .  إن   الوعــي   الشــقي   خلــل   يصيــب  

 الفكــر،   والصهيونيــة   ادعــاء   مغــرق   يف   القــدم،   مرســوم   عــىل   جــرح   القلــب .  ولعلنــي 

قــد   أتخــىل   لحظــة   عــن   هــذا   التاريــخ   الدامــي،   وعندهــا   سأبتســم   للنجــوم   عندمــا  

 أفكــر   بــأن   الوجــود   عنــرص   ضئيــل   ضمــن   الوحــدة   الكوكبيــة،   بــني   الطبيعة   واإلنســان،  

 وأنــه   غــارق   إىل   األبــد   يف   الالمســؤولية   إزاء   لغــز   انعدامــه ..  وإنهــا   المســؤولية   تامــة . 

                                                                               يوليو   1973
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أنشودة   إىل   إبراهيم

إبراهيم،   يا   فارس   اإلميان   التائه

إنني   إذ   أتأمل   اليوم   إغراءك   القايس

 -  بلورا   تقتلعه   ريح   إلهية  - 

وأالمس   طريقك   بطرياين   املتأرجح،

بدوري،   أنفي   نفيس   يتيامً   مهاجراً

وأرقص   يف   إثر   حقيقتك   الخصبة،

يا   فارس   اإلميان   التائه،   يا   إبراهيم . 

أنا   الذي   عشقت   الهذيان   املجنح

مخطوطاً   بربق   الكائن   الخنثوي

 -  طيور،   أسامك،   عالمات   بشمس   مزدوجة  - 

هل   يل   حق   بجرحك   العتيق

يا   فارس   اإلميان   التائه،   يا   إبراهيم

يف   النبع   الجريح   لختاين

تلقيت   باكياً   طعمك   االسمي

مزيناً   بروح   وحشية   ومائية

غريبا   كان   تعمدي   بالدم   والدموع

وأكرث   غرابة   تلك   الرغبة   اإللهية   التي   تجزئني

إبراهيم،   يا   فارس   اإلميان   التائه،

عىل   صورتك   تعلمت   أساطري   القدماء

يهوداً،   ومسيحيني،   ومسلمني،   خرياً   ورشاً

ترشفهم   يف   أعامقي   عالمة   قدرك،

طويالً   عشت،   دون   أن   أجرؤ   عىل   الفهم . 
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الكينونة   اليهودية   تلقن   يف   مكان   آخر  -  بشؤم

قالوا   يل ..  اليهود   ازدواج   معذب

قلت   لهم ..  فلسطني   اليتيمة،   مل   هذا   االستشهاد؟

قالوا   يل ..  الشعب   اليهودي   رهينة   الحياة

قلت   لهم ..  ال   تكونوا   حفاري   قربه   املشؤومني . 

قالوا   يل ..  بأ ي   إرادة   متغطرسة   تتكلم؟

قلت   لهم ..  إنني   فوق   الحقد   والثأر؟

حيث   رأيت   الحقد   أردت   القضاء   عليه

حيث   اكتشفت   الخطيئة،   قذفت   بها   إىل   الكالب   الكذابة . 

والحق   أن   الوعي   الشقي   كلب   كاذب

حيث   ازدهر   الخطأ   تقيأت   قريف

وانبثق   دمي   مرتوياً   بنشوة   خفية . 

غريب   هو   ختان   الجسم   والقلب

وأكرث   غرابة   ذلك   الهذيان   املجنح   الذي   يشعلني . 

حان   الوقت   ليكون   اإلنسان   رشيعته   الخاصة

إبراهيم،   يا   فارس   اإلميان   التائه

عىل   صورتك   اعتربت   العربة   األليمة

لكن،   ما   أفعل   باألخالق   اآلمثة؟

من   اآلن   فصاعدا،   بقدم   خفيفة،   سأتيه   يف   البحر   الدموي

بينام   عنفي   يف   الزبد   يرتجف . 

السالم   عىل   إبراهيم !  السالم   عىل   فلسطني   اليتيمة ! 

السالم !  السالم !  السالم
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